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YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi hariç
Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larındaki ön lisans ve lisans derecesi veren programların eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin
esasları düzenlemektir. 

21 Temmuz 2018 – Sayı : 30485                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksek-
okul ve meslek yüksekokullarına kayıt, ön lisans ve lisans derecesi veren programların eğitim-
öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı diploma programına sahip olan

ve eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,
b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere kayıtlı olduğu birimin/bölümün/anabilim/anasanat/bilim dalının/programın önerisi ile il-
gili akademik birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görev-
lisini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Bölüm akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim

üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği ku-
rulu,

d) Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,
e) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik dersi, iki ders saatlik labo-

ratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve etkinlikleri belirten ölçü birimini,
f) GANO: Genel akademik başarı not ortalamasını,
g) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin

ödemeleri gereken ücreti,
ğ) Klinik uygulama: Kliniklerde yapılan teorik ve uygulamalı veya yalnızca uygulamalı

yapılan dersi,
h) Kurul: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,
ı) Mesleki uygulama: Öğrencilerin belirli aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yet-

kinliklerini pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,
i) Meslek yüksekokulu: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
j) Müdür: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve

Konservatuvar Müdürünü,
k) Öğrenci durum belgesi (transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları

dersleri gösteren belgeyi, 
l) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
o) YANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
ö) Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt 
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar

aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, 
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b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakan-
lığınca onaylanmış olması, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya ya-
bancı uyruklu öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri
sonucunda ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak,

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tara-
fından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak,

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
e) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-

Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle
bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil
aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler. 

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin
aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm bel-
geler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle
ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hak-

kından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Akademik danışmanlık
MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kaydolan her öğrenci için eğitim-öğretim yılı baş-

lamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili akademik birimin yönetim kurulunun
kararıyla öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. 

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde plan-

layabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu

ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak inti-
baklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri
eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra
yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek.

ç) Eğitim-öğretimle ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye yardımcı
olmak.

d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgi-
lendirmek ve yönlendirmek.  

(3) Danışmanların ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin
esaslar, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca belirlenir.

Uyum programı 
MADDE 6 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Üni-

versitenin akademik ve sosyal ortamını tanımak amacıyla düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu et-
kinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını
yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı akademik takvimde yer alır. Programın içeriği ilgili akademik bi-
rimler tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.
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Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini
akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. 

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, YÖK tara-
fından belirlenen esaslara göre Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır. 

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, eğitim-öğretim yılı başında Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretini ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin
o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. 

(5) Uzaktan eğitim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, fakülte veya
programa ilişkin Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şe-
kilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(6) Katkı payı/öğrenim ücretini ödediği halde ders almayan veya kaydın silinmesi ha-
linde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğ-

retim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenile-
mek ve ders almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını ye-

nilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile aka-
demik takvimde belirtilen mazeret süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zorun-
dadırlar. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yıl içinde
derslere devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci
belgesi verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile belirlenen süreler içinde ders kaydını
yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik
haklarından da yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti ol-
madıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini ta-
mamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeye-
rek 11 inci maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin
ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim türleri 
MADDE 9 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile

YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz
öğretimi programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 10 – (1) Akademik birimlerin eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faali-

yetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; YÖK’ün
bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir. 

(2) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik
birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.
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Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ara
sınavları da kapsamak üzere en az 70 iş günüdür. Bu süre, akademik birim kurullarının teklifi
ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Resmî tatiller ile yarıyıl ve yılsonu sınavları bu süreye dâhil
değildir.

(3) Belirlenen yarıyıllar dışında Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir.
Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmadan, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl
olan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren
fakültelerde azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık öğrenim süresi azami
iki yıldır.

(2) Hazırlık programlarında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğrenim
süresine dâhil değildir. 

(3) Akademik birimlerin yönetim kurullarınca kayıt dondurulan ve izinli sayılan yarı-
yıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir. 

(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır. 

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar
program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. 

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(7) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı YÖK’ün
onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-
mesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(8) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, devamını sağladıkları halde başa-
rısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden ya-
rıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının
yapılmamasına karar verilmesi durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav
hakkı kullandırılır. Bunun dışında ayrıca sınav hakkı verilmez. Bu sınavlardan sonra, başarısız
ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten devamsızlık hariç diğer nedenlerle ba-
şarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına
sınırsız girme hakkı tanınır.

(9) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GANO şartını sağlayamamaları nedeniyle ili-
şikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(10) Açılmış olan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlana-
mazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini öde-
meye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(11) Lisans programlarında mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, nor-
mal süreden önce mezun olabilirler.
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(12) 23 üncü maddede belirtilen sınavlar dışındaki bütün ek sınavlar dersin açıldığı dö-
nemlerde yapılır. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları
MADDE 12 – (1) Akademik birimlerde dersler, akademik birim kurullarının önerisi,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dille verilebilir. 

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenir. 

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-
okullarına kayıt olan öğrenciler için yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür. 

Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.
(2) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır. 
(3) Derslerin kodu, adı, içeriği, kredi değeri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri içeren

öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar ta-
rafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. 

(4) Öğretim programlarında yer alacak teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara
dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde gerek duyulması ha-
linde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının gerekçeli önerisi üzerine
ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(5) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler
her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce akademik birimler tarafın-
dan öğrencilere ilan edilir. 

(6) Ders geçme ve kredi sisteminin yanında AKTS kredi sistemi de uygulanır.
(7) Bir eğitim-öğretim programında teorik ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir ya-

rıyılda 30, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde akademik birim kurulları tarafından belir-
lenir ve Senato tarafından karara bağlanır. 

(8) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans prog-
ramları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli li-
sans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl he-
saplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(9) Teorik ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, kli-
nik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bi-
reysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygula-
malar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane ça-
lışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir. 

(10) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan öğ-
retim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulların önerisi ile karar verebilir. 

(11) Akademik birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile
haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında akademik
birimlerin yönetim kurulları tarafından düzenlenerek ilan edilir. 

Yan dal ve çift anadal programları
MADDE 14 – (1) Üniversitedeki yan dal programları ve eş değer diploma programları

arasında uygulanacak çift anadal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. 
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Birim içi, yatay ve dikey geçişler
MADDE 15 – (1)  Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlar arası ya-

tay geçişler ve eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) ÖSYM tarafından, merkezî olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek
yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans mezunlarının, lisans programlarına kayıt ve kabulleri;
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri ile YÖK’ün ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları 
MADDE 16 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuru-

luşlar ile işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere ortak eğitim
ve öğretim programları yürütebilir.  

(2) Ortak programın işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları 
MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere
öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edi-
lebilir. Bu süre içinde, öğrencinin kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. De-
ğişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
uygulanır. 

(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede
alacağı ve aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, akademik birimlerin yö-
netim kurulları tarafından kararlaştırılır. 

Dersler 
MADDE 18 – (1) Programlarda yer alan dersler; aşağıda belirtilen altı gruba ayrılır: 
a) Zorunlu dersler; öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.
b) Seçmeli dersler; öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek ve başarılı olmak

zorunda olduğu derslerdir.
c) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin bulunduğu bölüm/program dışından veya Üni-

versitenin diğer birimlerinden alabileceği derslerdir.
ç) Ön şart dersler; bir derse kayıt olunması için, başarılmış olması şartı aranan diğer

derslerdir.
d) Ön şartlı dersler; kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derslerdir.

Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve bu dersler eğitim-öğ-
retim programlarında gösterilir.

e) Özel değerlendirmeli dersler; bir yarıyıl boyunca sorumlu öğretim elemanlarının reh-
berliğinde uygulama ve tasarım çalışmalarının jüri, eskiz sınavı, kritik/tashih gibi yöntemlerle
değerlendirildiği, ayrıca yarıyıl sonunda yazılı sınav gerektirmeyen, ancak başarı durumu ya-
rıyıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmalarının jüri tarafından özel yöntemler yoluyla
değerlendirilmesiyle belirlenen derslerdir. Bir dersin özel değerlendirmeli ders olduğuna,  ders-
lerin işleyişi, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu başarı değerlendirme biçimi bölüm akademik kurulunun
teklifi ile ilgili akademik birimin kurullarınca karar verilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Bu durumda uygulanacak esaslar Senato
tarafından belirlenir.
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(3) Özel değerlendirmeli ve uygulamalı dersler ile bazı uygulama gerektiren seçmeli
dersler öğrenci mevcudu 10 kişiden az olmayacak şekilde şubelere bölünebilir.

Ders muafiyetleri ve intibak 
MADDE 19 – (1) Akademik birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı ol-

dukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için
talepte bulunabilirler. Ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır. Bunun için öğrencilerin ilgili yönergede belirtilen süre içinde muafiyet isteğini
içeren bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları aka-
demik birime başvururlar. 

(2) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak
şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, YÖK’ün ilgili kararına göre
işlenir. 

(4) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme
sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğ-
rencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu
kararı ile 31 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir
ve GANO’ya dâhil edilir.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son
öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır. 

(6) Bir ön lisans/lisans programından mezun olup, eşdeğer programa kayıt hakkı kaza-
nan öğrencilerin mezun olduğu programa ait derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz. 

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki ders-
lerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programında aldıkları
kredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar. 

(8)  Özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Ders yükü ve ders alma
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı veya öğrenim üc-

retini yatırdıktan sonra elektronik ortamda alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi
danışmanın onayından sonra kesinleşir. 

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğ-
renciler ise öncelikli olarak başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları
dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk
kez aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders ala-
bilirler.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu
derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri alırlar, yerine konulan
ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam
krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.  

(4) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seç-
meli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler. Yeni alınan derse devam zorunludur. 

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için akademik birimlerin eğitim-öğretim programın-
daki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

(6) Öğrenciler, akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri, Üni-
versitenin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden de alabilirler.

(7) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
notu iptal edilir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            21 Temmuz 2018 – Sayı : 30485



(8) Öğrencilerin ders yükleri saat cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda ala-
bileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerin saat
cinsinden toplamıdır. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık azami ders yükü 33 sa-
attir. Azami ders yüküne; zorunlu, seçmeli ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi,
bitirme tezi ve benzeri gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(9) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2,75’in altında olan öğrenciler üst
yarıyıllardan ders alamazlar. Öğrenciler danışmanlarının olumlu görüşleri ile bir üst yarıyıldan,
bulunulan dönemin derslerinin toplam saatinin 1/3’ünü aşmamak kaydıyla en fazla 3 ders ala-
bilir. Bunun için öğrencinin önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması, GANO’sunun 2,75
ve üstünde olması, alacağı derslerin alttaki devam zorunluluğu olan dersleri ile çakışmaması
şarttır. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. 

(10) GANO’su 1,00-1,99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i,
GANO’su 1,00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders
alabilirler. 

(11) Yan dal veya çift ana dal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders
yükü kırk saati geçemez.

(12) Öğrenci değişim programlarından yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrenci-
lerin bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ilgili dönemin transkriptine işlenir.

(13) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları programda her bir dönem için belirlenen dersleri
alan ve başarılı olan öğrencilerin, bulunduğu yarıyıl başarı ortalaması YANO’ya göre dönem
sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki
dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder. 

(14) İkinci öğretim öğrencilerinden her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre
yarıyıl/yılsonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona girenlerin listesi, ilgili akademik
birim tarafından Rektörlüğe bildirilir.

Alınan dersi transfer etme 
MADDE 21 – (1) Öğrenciler; birimlerden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin

diğer birimlerinden, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, YÖK tarafından denkliği ka-
bul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde,
diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tab-
losuna göre ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir. 

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları
öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak kayıtlı olu-
nan programdaki dersin kredisi yer alır.

Ön koşullu dersler 
MADDE 22 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim/ana-

sanat/bilim dalının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul ni-
teliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme 

Sınavlara ilişkin genel esaslar 
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınavları, muafiyet sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl

veya yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar olmak üzere altı çeşittir. Bu sınavlar;
test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı
olarak yapılabileceği gibi YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda alan ve zorluk düzeyine
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göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı za-
manlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınav
çeşitlerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar ve-
rilir. 

(2) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler akademik birimlerce belirlenir ve sınavların
başlamasından en az 15 gün önce ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrencinin girmeyi hak
etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. 

(4) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş
ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına
veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da
iptal edilir.

(5) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen ders-
lerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz,
yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze
gözetimli olarak gerçekleştirilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok
beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır. 

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen
öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.   

(8) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. İlgili kurul birden fazla ara sı-

nav yapılmasına karar verebilir ve bu ilave sınavlar seminer, ödev ve proje şeklinde de olabi-
lir.

(10) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun ola-
rak yarıyıl veya yılsonunda, yarıyıl veya yılsonu sınavlarına başarısız olmaları halinde bütün-
leme sınavlarına girerler.

(11) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek
üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu
durumda en son alınan not geçerli sayılır.

(12) Bütünleme sınavları Senatonun alacağı kararlar doğrultusunda uygulanır.
(13) Öğrencinin bulunduğu dönemdeki derslerden aynı güne en fazla iki dersin sınavı

konur. 
Sınav düzeni
MADDE 24 – (1) Sınavlar akademik birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğ-

retim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli
gözetmenler birlikte sorumludur. Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri ve
sınav sonuçlarını en geç on beş gün içinde ilgili akademik birim yönetimine ilan edilmek üzere
teslim eder.

(2) Not çizelgeleri dışındaki sınav evrakı, ilgili akademik birim tarafından sınav tari-
hinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Ara sınavlar 
MADDE 25 – (1) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşu-

luyla ara sınavların sayısı akademik birimin kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az
sürede tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu aranmaz. 
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Mazeret sınavı 
MADDE 26 – (1) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere ilgili

birim yönetim kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dı-
şındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için
birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıt-
layan belgelerle birlikte yarıyıl derslerinin bitiminden iki hafta öncesine kadar ilgili akademik
birime başvurmaları gerekir. Mazeretler, ilgili akademik birim yönetim kurulunda incelenerek
karara bağlanır.

(2) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır. 

(3) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için
mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili birime dilekçe ile başvurmaları
zorunludur.

(4) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(5) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul

edilmez. 
Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları
MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavları dönem veya yıl boyunca derste işlenen ko-

nuları içerir. 
(2) Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yılso-

nunda ilgili akademik birimler tarafından sınavların başlamasından en az 15 gün önce ilan edi-
len yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmek için; Teorik derslerin
%70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorunludur. 

(3) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değer-
lendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sı-
nav birlikte göz önünde bulundurulur. 

(4) Bir yarıyıl/yıl boyunca birden fazla öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülen
derslerde başarı durumu, yarıyıl/yıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmaları jüri ta-
rafından eskiz sınavı, kritik/tashih gibi özel yöntemler yoluyla değerlendirilebilir. Bir dersin
işleyiş, yarıyılı/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu başarı değerlendirme biçimine bölüm akademik kurulun
teklifi ile ilgili akademik birim kurulunca karar verilir.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik tak-
vimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, akademik birimlerin öğ-
renci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri
bürosunca en az iki yıl saklanır. 

Bütünleme sınavları 
MADDE 28 – (1) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl veya yılsonu sınavına gir-

me hakkı elde eden öğrencilerden, yarıyıl veya yılsonu sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler
ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl veya yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler
ile yarıyıl veya yılsonu sınavı sonunda şartlı başarılı olarak DC ve DD notu almış olan öğren-
ciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili
derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

(2) YANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın so-
nundaki yarıyıla katılır. 

(3) Bütünleme sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde
belirtilen bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere akademik birimlerin öğrenci işleri
bürosuna teslim edilir. 

(4) Ön lisans/lisans programlarında hangi dersler için bütünleme sınavı yapılmayacağı,
ilgili birimlerin teklifi ile Senato tarafından belirlenir. 
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(5) Yıllık okutulan dersler için bütünleme sınavı koşulları birinci fıkra hükümlerine
göre yürütülür.

Tek ders sınavı 
MADDE 29 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tü-

münden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde genel not or-
talaması 2,00’nin altında olan son yarıyıl öğrencilerine CC ve altında not aldıkları tek ders için
kullanacakları bir sınavdır. Sınava girebilmek için dersin devam şartını yerine getirmiş olmak
gerekir.

(2) Klinik,  laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye gibi uygulamalı dersler
için tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonraki beş iş günü içinde dilekçelerini ilgili akademik birimin öğrenci işleri bürosuna
vererek bu haktan yararlanırlar.

(4) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonu akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
Muafiyet sınavı 
MADDE 30 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile

muaf olunması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yılbaşında muafiyet sınavları açılabilir. 
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ağır-
lıklı ortalamasıdır. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan
ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen koru-
nur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ara sınav notu ne olursa olsun, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından yüz üze-
rinden 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır. 

(5) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu verilir ve bu notlar
ders başarı notu olarak adlandırılır. 

(6) Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınav puanla-
rının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu
gösterir.

(7) Yarıyıl/yıl içi başarının ve yarıyıl/yılsonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile
dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yılbaşında öğrencilere
duyurulur. 

(8) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen
bağıl değerlendirme yöntemiyle ve aşağıdaki şekilde tespit edilir:

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı Başarı Derecesi
AA 4,00 90-100 Üstün Başarı
BA 3,50 85-89 Pekiyi
BB 3,00 80-84 İyi
CB 2,50 75-79 Orta-İyi
CC 2,00 70-74 Orta
DC 1,50 65-69 Geçer-Orta
DD 1,00 60-64 Geçer
FD 0,50 50-59 Zayıf
FF 0,00 00-49 Çok Zayıf
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(9) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması
gerekir. AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı ba-
şarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel
not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(10) Diğer harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir: 
a) ST notu, Üniversiteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş

yolu ile gelen ya da ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kayıt olan öğrencilere önceden
almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

b) GT notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir.
Şartlar sağlanırsa BNDS (Bağıl Not Değerlendirme Sistemi) uygulanır.

c) UT notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere
verilir. Şartlar sağlanırsa BNDS (Bağıl Not Değerlendirme Sistemi) uygulanır.

ç) PT notu, not ortalamasına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
d) ET notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı

sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. Not ortalamasına katılmaz.
e) NT notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getire-

mediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.
f) BT notu, kredisiz derslerden veya stajlardan başarılı öğrencilere verilir. BT notu not

ortalamasına katılmaz, BNDS uygulanmaz.
g) KT notu, kredisiz derslerden veya stajlardan başarısız öğrencilere verilir. KT notu

not ortalamasına katılmaz, BNDS uygulanmaz.
Akademik başarı not ortalamaları 
MADDE 32 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki

esaslara göre belirlenir:
a) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu he-

saplama sırasında, YANO ve GANO olmak üzere iki ortalama elde edilir.
b) YANO hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı dersler-

den/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredilerinin çarpı-
mından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu
sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YANO olarak
adlandırılır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve
esas alınır.

c) GANO ise, YANO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye giri-
şinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Elde edi-
len ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas alınır.

ç) Öğretim programlarında yer alan bütün dersler genel not ortalamasına dâhil edilir. 
Derse devam ve yoklamalar
MADDE 33 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun gö-

rülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik ders-
lerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler ara sı-
nav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları,
ders sorumlularınca izlenir ve yarıyıl/yılsonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.

(2) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları duru-
munda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerde başarısız olan öğrencilerden
yeniden devam şartı aranır. 
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(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu
yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamın-
dan muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.

(4) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. 
Ders tekrarı
MADDE 34 – (1) Öğrenciler öncelikle NT, FF,  FD harf notu aldığı dersi/dersleri açıl-

dığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Bu derslerin notu, alındığı yarıyılın, yarıyıl ve
genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir. 

(2) Eğer NT, FF ve FD harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi
tekrar alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler. Yerine alınacak
derse devam şartı aranır. 

(3) Öğrenciler, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebi-
lirler. 

(4) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir. 
Sınav notuna itiraz
MADDE 35 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere veril-

mesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez. Öğrenciler, itirazlarını ilan
tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ilgili akademik birime yapabilirler. İtiraz, der-
sin sorumlu öğretim elemanı ile birlikte bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından tetkik edilir.
Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, iti-
razın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. Süresi içinde yapıl-
mayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz. 

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi veya staj
MADDE 36 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi
veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar akademik bi-
rimlerin ilgili kurullarınca belirlenir. 

Kredi hesabı
MADDE 37 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği

şekilde hesaplanır:
a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kre-

didir.
b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, bitirme tezi, ödevi

veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir yarıyıl devam
eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

c) Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi hesabında dikkate alınır. 
Bitirme derecesi 
MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve GANO’su
2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı sayılır ve diploma almaya hak kazanırlar. 

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler
MADDE 39 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı

sayılırlar. Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, ya-
rıyıl/yılsonu sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, geçmiş dönemlere ait başarısız dersi
olmayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden
3,00-3,49 olan öğrenciler yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise
yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili akademik birim
tarafından yarıyıl/yıl onur/yüksek onur belgesi verilir ve öğrencilerin isim listesi her yarıyıl
sonunda ilan edilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Kayıt dondurma
MADDE 40 – (1) 41 inci maddedeki mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam ede-

meyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar ilgili yönetim
kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir. 

(2) Sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için süre sınırlaması yoktur. 
(3) Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan

kalkması durumunda, 33 üncü maddedeki devam şartı sağlanabilme durumunda öğrenci ilgili
akademik birime başvurarak, kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde bulunabilir. Başvuru ilgili
akademik birimin yönetim kurulunca değerlendirilir. 

(4) Kayıt dondurmayı gerektiren mazeretleri devam eden öğrencilerin başvurmaları ha-
linde akademik birimlerin yönetim kurulunca kayıt dondurma süreleri uzatılabilir. Ancak bu
işlem üst üste iki defadan fazla yapılamaz ve toplam süre iki yılı veya dört dönemi geçemez. 

(5) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez. 
Mazeretler 
MADDE 41 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır: 
a) Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması, 
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, 

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü halinde bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk
içinde bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi,

e) Öğrencinin tutukluluk hali, 
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin

öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen
mahkûmiyet hali, 

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
ğ) Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hal-

lerin ortaya çıkması. 
İzinler
MADDE 42 – (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araş-

tırma gibi imkânların doğması durumunda akademik birimlerin yönetim kurullarının kararı ile
izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sanat-
sal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılması Rektörlük tarafından uygun bulunarak görevlen-
dirilen öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılır ve gi-
remedikleri tüm sınavlar için akademik birimlerin yönetim kurullarınca sınav hakkı tanınır. Bu
süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 43 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alması, 
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b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,
c) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sun-

dukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun anlaşılması,
ç) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik

birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı seviyede asıl öğrenci olarak kaydı-
nın bulunduğunun belirlenmesi, 

d) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden veya
diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim
kurulu tarafından kabul edilmiş olması.

(2) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt
yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda Üniversite Yönetim
Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

Diplomalar
MADDE 44 – (1) Dört yarıyıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan öğ-

rencilere ön lisans diploması; sekiz yarıyıllık, on yarıyıllık ve on iki yarıyıllık eğitim-öğretim
programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar hazırla-
nıncaya kadar öğrencilere, diploma verilirken geri alınmak üzere, geçici mezuniyet belgesi ve-
rilir.

(2) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan akademik birimlerin ilk dört yarıyı-
lındaki eğitim programındaki bütün derslerden başarılı ve GANO’su en az 2,00 olan, ancak
öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere istemleri
üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıldıkları bilim kolunu gösteren ön lisans dip-
loması verilir. Bu öğrenciler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin
başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre ya-
pılır.

b) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön
lisans diploması verilmez.

c) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanı-
nan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans
diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı veya kullanılmaz duruma gelmesi ha-
linde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir
diploma düzenlenir. Diplomanın ön yüzünde ikinci nüsha ibaresi yer alır. Diplomalar fakülte-
lerde dekan ve Rektör; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör; dekanlığa
bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

Mezuniyet derecesi
MADDE 45 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerlerinin bu derslerin başarı

notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının, toplam krediye bölün-
mesiyle elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir ve esas
alınır. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması
ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir.

Diploma eki 
MADDE 46 – (1) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde

tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. 
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(2) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. 

(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları,
AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kulla-
nılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme 
MADDE 47 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

geçerli adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese
tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün ol-
madığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır. 

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiş-
tirdikleri halde, bu durumu ilgili akademik birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren
öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim
yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler 
MADDE 48 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğ-
rencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar. 

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, 23 üncü maddede belirtilen sınavlara girmek
zorundadırlar, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için,
öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi,
biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç
gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır. 

Özel öğrenciler 
MADDE 49 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya Üniversitenin işbirliği protokolü olan

yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, aynı düzeyde ders ve uygulamalara Üni-
versitede katılarak kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülükleri yerine getiren öğ-
rencidir. 

(2) Özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğ-
retim kurumunun kararıyla başvuru yapabilirler. 

(3) Özel öğrencilik başvuruları, Senato tarafından belirlenen raporlardan/belgelerden
herhangi birinin sunulması durumunda akademik birimlerin ilgili kurulunun önerisi ve Sena-
tonun onayıyla kabul edilebilir. Bu rapor ve belgeler şunlardır: 

a) Son 6 ay içerisinde alınmış, hayati tehlikeyi belgeleyen onaylı heyet raporu, 
b) Son 6 ay içerisinde alınmış bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet so-

runu olduğunu belgeleyen onaylı heyet raporu, 
c) Ailesinin yanında kalması gerekli görülen öğrenciler için başhekim tarafından onay-

lanmış onaylı heyet raporu, 
ç) Öğrencinin ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ailesine ilişkin onaylı heyet

raporu. 
(4) Diğer durumlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 
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(5) Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyı-
lını, yıllık okutulan derslerin ise en az bir yılını tamamlayan öğrenciler özel öğrencilik için
başvuruda bulunabilirler. 

(6) Sağlık sorunları nedeniyle başvuruda bulunacak öğrencilerin onaylı heyet raporları
kabul edilir. 

(7) Özel öğrencilik başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde güz ve
bahar yarıyılı başında yapılır. 

(8) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna
öderler. 

(9) Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak ya-
rıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %3’ünü geçemez. 

(10) Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğ-
rencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, akademik birimlerin
ilgili kurulunun önerisi ve Senato tarafından özel öğrenciliğin devamı yönünde karar alınabilir. 

(11) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, bu Yö-
netmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 

(12) Özel öğrenci olarak başvurabilmek için disiplin cezası alınmamış olması gerekir. 
(13) Özel öğrenci statüsünden yararlanacak öğrenci için ilgili akademik birim tarafından

akademik danışman atanır. 
(14) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun diplomasını alır. 
(15) Özel öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden kayıtlı oldukları yükseköğ-

retim kurumu tarafından uygun görülenler kredi olarak transfer edilir. 
(16) Özel öğrenciler, Üniversitede alıp başarısız olduğu ders/dersleri, açıldığı yarıyılda

tekrar almak zorunda değildir. 
(17) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eğitim programına göre,

Üniversitede ders seçebilir. Öğrenci bulunduğu sınıfın zorunlu olan tüm derslerini almak zo-
runda değildir.

Disiplin işleri
MADDE 50 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile akademik birimlerin kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bo-

zok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversi-

teye kayıtlı olan öğrencilere, 52 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2018/519 

KARAR NO : 2018/489 

DAVACI : K.H. 

MÜġTEKĠ SANIK : ARZU ĠSMAĠLOV, Ġlham ve Roza oğlu, 1985 AZERBAYCAN 

doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mahallesi Lise 

Caddesi No: 24 Kemer/ANTALYA adresinde oturur. 

SUÇ : ReĢit Olmayanla Cinsel ĠliĢki, Cinsel Saldırı. 

SUÇ TARĠHĠ  : 01/11/2017 

SUÇ YERĠ  : Kemer 

KARAR TARĠHĠ : 14/05/2018 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müĢteki sanık Arzu Ġsmailov hakkında mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 

2018/519 esas 2018/489 karar sayılı kararı ile ReĢit Olmayanla Cinsel ĠliĢki, Cinsel Saldırı 

suçundan Türk Ceza Kanunu 104/1, md 43, md 102/1, md 43, md 53. maddeleri gereğince 

görevsizlik kararı verildiği, müĢteki sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı 

maddeleri gereğince hükmün müĢteki sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 6325 

—— • —— 

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/531 

KARAR NO : 2018/133 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2018 tarihli ilâmı ile tehdit 

suçundan haklarında TCK'nun 106/1-2, 62, 52 maddesi gereğince 500,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, hakaret suçundan TCK'nun 125/2. 125/4, 62, 52. maddeleri uyarınca 

1.740,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA dair hakkında karar verilen 

29833110366 T.C. Kimlik Numaralı, Ġlhan ve Hayriye kızı, 15/06/1979 AYDIN doğumlu, 

Aydın/Mesudiye mahallesi nüfusuna kayıtlı, KurtuluĢ Mah. 2017. Sok. No: 14/3 

AYDIN/EFELER adresinde oturur Nilsun AKDEMĠR aramalara rağmen bulunamamıĢ ve 

hakkındaki gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete'de ilanen tebliğine, 

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

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye veya bulunulan 

yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine yapılacak beyanla, beyanının tutanağa 

geçirilip Hâkime onaylatmak suretiyle, Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık 

olduğuna, istinaf yasa yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleĢeceğine, 

Ġlânın bir örneğinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına. 

Ġlân ücretinin sanık Nilsun AKDEMĠR'den alınmasına karar verilmiĢ olmakla; 

Ġlanen tebliğ olunur. 6326 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No  : 2015/208 

Karar No : 2018/206 

SANIK : NADĠR DAVUDOV, Minbala ve Liza oğlu, 1990 SURĠYE 

doğumlu, 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARĠHĠ  : 25/09/2014  

KARAR TARĠHĠ  : 26/02/2018 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı Sanık hakkında Basit 

Yaralama suçundan TCK'nın 86/2, 29/1, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca neticeten 1.500 TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK.nun 231. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, 

sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın adli para cezası 

olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamıĢ bulunması ve kiĢilik özellikleri ile 

Yargılama sürecindeki davranıĢları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç iĢlemeyeceği 

hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluĢması ve herhangi bir giderilebilecek zarar da 

doğmadığından takdiren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.nun 231/8. maddesi 

uyarınca, kararın kesinleĢme tarihinden itibaren baĢlamak üzere 5 yıl süre ile denetime tabi 

tutulmasına karar verilmiĢtir. 

Sanığın yapılan adres araĢtırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, 

karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

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

tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye 

Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine 

yapılacak bir beyanla bu beyanın tutanağa bağlanıp hakim onayına sunulmak suretiyle, 

Basit Yaralama suçundan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar 

yönünden Hatay Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna baĢvurabileceğine, 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur.  6437/1-1 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2018/268 

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet  

SUÇ T. : Aralık 2009, ġubat 2010 

SANIK : Murat GÜNGÖR; (ġükrü oğlu Naile'den olma 12/12/1975 doğumlu) 

AkĢemsettin Mah. 1088 Sokak No: 7/A Mamak/ANKARA adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

30/10/2014 gün ve 2012/771 E. 2014/398 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının RED, BOZMA 

isteyen 25/12/2017 gün ve 11/2015/30768 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 6436/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BATI ANADOLU (ESKĠġEHĠR) BÖLGE KAN MERKEZĠ 

ARġĠV, DEPO ÇELĠK RAF VE PASLANMAZ ÇELĠK RAF 

MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Batı Anadolu (EskiĢehir) 

Bölge Kan Merkezi binasında kullanılmak üzere ArĢiv, Depo Çelik Raf ve Paslanmaz Çelik Raf 

Malzemeleri, Ġdari, Teknik ġartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif 

toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cd. No: 1  06790 Etimesgut/ANKARA‖ 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ve ―Gündoğdu Mah. Erciyes Dağı Sok. No: 5 

Kat: 2 Odunpazarı/ESKĠġEHĠR‖ adresindeki Batı Anadolu (EskiĢehir) Bölge Kan Merkezinden 

200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312) 

293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13.08.2018 günü saat 09.00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 13.08.2018 günü saat 14.00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6460/1-1 

—— • —— 

TIBBĠ SARF MALZEMESĠ ALINMASI ĠHALESĠ DÜZELTME ĠLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

19.07.2018 tarih ve 30483 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan zarf 

teslim tarihi 10.08.2018 saat 10:00, ihale tarihi 14.08.2018 saat 14:00 olarak duyurulan Tıbbi Sarf 

Malzemesi satın alınması ihalesi ilan metninde aĢağıda belirtilen değiĢiklik yapılmıĢtır. 

2. madde ki ―Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir.‖ ifadesi, ―Bu ihale kapsamında geçici teminat talep edilmemektedir.‖ 

Ģeklinde düzeltilmiĢtir. 6463/1-1 
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2 KALEM TEK KĠġĠLĠK YAYLI YATAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma 

Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 2 Kalem Tek KiĢilik Yaylı Yatak, Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesi, miktar ve teslim edilecek 

bağlı birlik çizelgesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/08/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6467/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR LĠSANS VE LĠSANS  

GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar lisans alımı ve yenilemesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve teknik Ģartnamede 

belirtilen markalarına, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, istenen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/08/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6468/1-1 
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3 KALEM PVC SONDAJ TEÇHĠZ BORUSU ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - TeĢekkülün; 

a) Adres  : AEL ĠĢletme Müd. AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi  : ael@euas.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 

Ġhale Kayıt 

No Dosya No 

ġartname 

Bedeli Ġhale Tarihi 

1 
3 Kalem PVC Sondaj 

Teçhiz Borusu Alımı 
3 kalem 2018-358638 TER-AEL-2018-0155 150,00-TL 14/08/2018 

 

b) Teslim yeri  : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi  : Teknik ġartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir 

d) Ġhale usulü  : Açık Ġhale Usulü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonu. 

b) Tarihi ve Saati  : 14/08/2018, Saat: 14:00 

c) Ġhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü 

4 - 1) Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve 

ġirketimizin Ġnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olanların Ġhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4 - 2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, Ġhale Dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan ġb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aĢağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80) 

AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen 

Ortak GiriĢim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, teknik özelliklerini belirtir 

katalog, ürünün yetkili satıcısı olduğu ya da üreticisi olduğuna dair belge, Teknolojik ürün 

deneyim belgesi veya yerli malı belgesi, Ġmalat yeterlilik Belgesi, Sanayi Sicil belgesi ) 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAġ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 6378/1-1 
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DAMPERLĠ KAMYON VE KEPÇE KĠRALANACAKTIR 

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

Fabrikamız 2018/2019 kampanya döneminde meydan hizmetlerin yürütülmesi için 

sürücülü 5 adet 10 tekerli damperli kamyon ile operatörlü 2 adet kepçe kiralanması iĢi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018 /357501 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESĠ KARAKAVAK MEVKĠĠ 

ANKARA ASFALTI ÜZERĠ  44080 YEġĠLYURT/ 

MALATYA  

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

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

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : -Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Günlük 

(24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi iĢi için 

Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile 

Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması. 

b) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Meydan Sahası ile Malatya 

Belediyesi katı atık depolama sahası. 

c) ĠĢin süresi : ± % 20 Toleranslı 90 Gündür.  

3 - Ġhalenin 

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

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 

YEġĠLYURT/MALATYA  

b) Tarihi ve saati : 03/08/2018  Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / 

veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler  

4.2.1. ĠĢ deneyim belgeleri:  

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu  

Ġhale konusu iĢi yerine getirmek için idari Ģartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet 

10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet 

en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kiĢiliğine ait 

olduğunu gösterir belgeleri ( Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira 

sözleĢmelerini iĢe baĢlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon,  

1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi 

en az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma Ģartı aranmayacaktır. 

4.2.3. Benzer iĢ olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inĢat iĢleri ile makineli yükleme ve 

boĢaltma iĢlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler.  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası karĢılığı 

Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEġĠLYURT/MALATYA adresinden 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, iĢ kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleĢmeleri kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6381/1-1 
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350 ADET REKLAM ÜNĠTESĠ ÜZERĠNE REKLAM KOYMA HAKKININ 

TESĠS EDĠLMESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Beyoğlu Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : Beyoğlu Belediye BaĢkanlığı 

  ġahkulu Mah. MeĢrutiyet Cad. No: 121 Beyoğlu / 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (212) 444 0 160    Faks: 0 (212) 243 25 52 

c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : satinalma2@beyoglu.bel.tr 

2 - Ġhale Konusu Ġçin 

a) Niteliği, Türü : 350 Adet Reklam Ünitesi Üzerine Reklam Koyma 

Hakkının Tesis Edilmesi ve ĠĢletilmesi kiralanması 

iĢi. 

b) Miktarı : 350 Adet reklam ünitesi (Ürünler 164 adet billboard, 

4 adet afiĢ değiĢtiricili billboard, 56 adet afiĢ 

değiĢtiricili CLP, 126 adet sabit CLP.’dir.) 

c) Yapılacağı Yer : Beyoğlu Ġlçe Sınırları 

d) ĠĢin Süresi : 6 Yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhalenin Usulü : 2886 sayılı D.Ġ.K’nun 36. Maddesi gereği Kapalı 

Teklif Usulü. 

    Yapılacağı Yer : Beyoğlu Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu ġahkulu Mah. MeĢrutiyet Cad. No: 121 

Beyoğlu/ĠSTANBUL. 

b) Tarihi ve Saati : 09/08/2018 PerĢembe Günü, Saat 10:30 

c) Muhammen Bedeli : 1 (bir) aylık       51.590,00.- TL + KDV 

  1 (bir) yıllık     619.080,00.- TL + KDV olup,  

  6 (altı) yıllık 3.714.480,00.- TL + KDV’dir. 

d) Geçici Teminat Miktarı : 111.434,40.-TL  

4 - Ġhaleye Katılacak Olanlardan Ġstenecek Belgeler: 

4.1. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam iĢi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmıĢ 

olacak) belge, 

4.2. Kanuni ikametgâhı olması, 

4.3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

4.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.3.3. Ortak giriĢin olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin 

birinin(4.3.1) ve (4.3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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4.4. Geçici ve ihale iĢtirak teminatını vermesi, 

4.5. Ġmza sirkülerini vermesi, 

4.5.1. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

4.5.2. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.5.3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birini(4.5.1.) ve (4.5.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

4.6. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâlet nameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi; 

4.7. Yeterlilik için gerekli belgeler:  

4.7.1. ĠĢ deneyimi bu iĢ ile ilgili olarak nüfusu 500.000’den az olmayan en az üç 

belediyeden açık hava reklam iĢletmeciliği yaptığına dair belge vermek zorundadır. 

4.7.2. Yeterlilik için gerekli belgeler: Ġhaleye katılacak olan firmalar ihaleden bir gün 

önce saat 14:00’e kadar, ihaleye çıkartılan reklam panolarından billboard, afiĢ değiĢtiricili 

megalight, afiĢ değiĢtiricili billboard, sabit CLP, afiĢ değiĢtiricili CLP, Kent Bilgi Bankası Cihazı 

ve Dijital CLP) birer adet numuneyi, Küçükpiyale Mahallesi, FiĢekhane Deresi Sokak, No: 22 

adresinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün bahçesinde çalıĢır vaziyette, teslim saati belirtilmiĢ 

teslim belgesi ile teĢhir edecekler; numune reklam panolarının kalite ve estetik yönleri encümence 

değerlendirilecek, zamanında ve ihale teknik Ģartnamesine uygun örneklerini getiren firmalar 

ihaleye girebileceklerdir. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

5.1. Ġhaleye katılacak olan istekli ihale Ģartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma 

iĢleminden önce Beyoğlu Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (unvan, 

vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır. 

5.2. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00-TL (binbeĢyüztürklirası) 

karĢılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale ĠĢleri ġefliği (Evliya Çelebi Mah. MeĢrutiyet Cad. No: 50 

Beyoğlu/ĠSTANBUL) adresinden satın alınabilir.  

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

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar 

ġefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

7 - Ġhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, aylık, yıllık ve 6 yıllık toplam bedellerini ayrı ayrı belirtilerek 

vereceklerdir. Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aĢağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin 

en yükseğidir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, aylık bedel x 6 yıllık bedelin çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin tamamı için 

teklif verilecektir.  

9 - Yüklenici sözleĢme ile ilgili aylık kira bedellerini eĢit taksitler halinde tahakkuk tarihi 

itibariyle idare hesabına ödeyecektir.  

Ġlan olunur. 6432/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 06.08.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir.  

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 06.08.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar 

posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, Noter tasdikli 

Doktora belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın 

yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06.08.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya 

da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvurular 06.08.2018 tarihine kadar T.C. DoğuĢ Üniversitesi Rektörlüğü’ne 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 birimden öğrenilecektir. 
 

Fakülte 

Bölüm/ 

Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 1 
Psikoloji alanında Doktora derecesine 

sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Psikoloji 1 

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı 

Psikoloji alanında Doçentlik derecesine 

sahip olmak. 

Doç.Dr. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
1 

Makine Mühendisliği alanında Doktora 

derecesine sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

Doktora derecesine sahip olmak, 

Ġngilizce ders verme yeterliliğini 

sağlamak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 1 
Mimarlık alanında Doçentlik derecesine 

sahip olmak. 
Prof. Dr. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 
1 

Bankacılık alanında Doktora derecesine 

sahip olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Duyurulur. 6398/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6448/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME ĠLANI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/539085 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi 
Ġl/Ġlçe PAMUKKALE/DENĠZLĠ 

Adresi 

PAÜ Sağlık AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi Kınıklı Kampüsü Yeni 

Hastane Binası Zemin Kat Kınıklı - 

Pamukkale/DENĠZLĠ 

Tel-Faks 258 296 62 52 - 258 296 47 12 

Posta Kodu 20100 E-Mail Dssatinalma@hotmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ONFARMA Ġlaç Sanayi Limited ġirketi  

Adresi 
Kale Mah. Gazi Cad. Bafra ĠĢ Hanı Kat: 3 

Ġlkadım/SAMSUN 
 

T.C. Kimlik No.    

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6430371310  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
27172  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

NOT: 28/06/2018 tarihli ve 30462 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan ilanımız yukarıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

Ġlanen duyurulur. 6461/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2018/361 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2018/5447 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Ġdealtepe Mahallesi, Mülkiyeti TCDD’ye ait, Kurulumuzun 

29.08.2014 tarihli ve 2090 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilline, 

Kurulumuzun 16.06.2016 tarihli ve 3701 sayılı kararı ile tescilli kalıntıların koruma alanının 

belirlenebilmesi için Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılacak kazı sonucunda kalıntıların 

yayılım alanını gösteren pafta, görüĢ, bilgi ve belgelerin kazı raporu ile birlikte Kurulumuza 

iletilmesine, Kurulumuzun 11.05.2017 tarihli ve 4520 sayılı kararı ile parselde bulunan kalıntı 

rölövesinin düzeltmelerle uygun olduğuna, Kurulumuzun 27.10.2017 tarihli ve 4904 sayılı kararı 

ile Ġdealtepe Arkeolojik Kazı Alanı Koruma Yöntemi Yeniden Gömme Koruma Projesinin 2863 

sayılı yasa açısından uygun olduğuna, uygulamanın Ġstanbul Restorasyon ve Konservasyon 

Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verilen, tescilli 1228 

ada 1 parselde yer alan kalıntılara 400 m. mesafede bulunan 15913 ada, 10 parselin 26.02.2007 

T.T.li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama Ġmar Planında 5/A/4 yapılanma koĢullarında konut alanında 

kaldığı, uygulamaya yönelik görüĢümüzü talep eden Maltepe Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü’nün 18.04.2018 tarih ve E.816935 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuzun 

16.06.2016 tarihli ve 3701 sayılı kararı ile istenen Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile 

birlikte hazırlanmıĢ 19.06.2018 tarih ve 309041 kayıt numaralı kazı raporu okundu, 34.27.268 

nolu iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Ġdealtepe Mahallesi, 1228 ada, 1 parseldeki tescilli kalıntıların 

koruma alanının belirlenmesine yönelik Kurulumuzun 16.06.2016 tarihli ve 3701 sayılı kararı 

gereği Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan rapor dikkate alınarak, ekli 

listede belirtilen ve karar eki paftada iĢaretli olan ada parsellerin 2863 sayılı yasanın 8. maddesi 

gereği tescilli kalıntıların koruma alanı olarak belirlenmesine, ekli listede ve karar eki paftada 

iĢaretli koruma alanı dıĢındaki temel kazısı müze denetiminde yapılacak ada parseller olarak 

belirlenen alanda yapılacak inĢai-fiziki faaliyetlerin ilgili müze müdürlüğü denetiminde 

yapılmasına, kazı sonuçlarına iliĢkin hazırlanacak raporun kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Ġdealtepe Mahallesi, Kurulumuzun 29.08.2014 tarihli ve 2090 

sayılı kararı ile tescilli 1228 ada, 1 parsele iliĢkin; 

 

Koruma Alanı Sınırı Ġçerisinde Yer Alan Ada, Parseller: 

ADA PARSEL ADA PARSEL 

15977 7 15964 1 

15977 8 15964 4 

15977 9 15964 6 

15977 10 15964 7 
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ADA PARSEL ADA PARSEL 

15977 14 15964 8 

15977 15 15964 9 

15977 16 15964 10 

15977 17 15964 13 

15977 18   

15977 19   

15911 68 15912 63 

15911 69 15912 121 

15911 72 15912 122 

15911 124   

15911 125 15910 130 

  15910 131 

15972 5   

15972 10 15913 10 

15972 11 15913 11 

15972 12 15913 12 

15972 13 15913 13 

15972 14 15913 16 

15972 15 15913 17 

15972 16   

 

ile; Kadastrali bulunmayan ekli paftada gösterilen alanlar. 

 

Koruma Alanı DıĢında Kalan, Temel Kazısı Müze Denetiminde Yapılacak Ada Parseller; 

ADA PARSEL ADA PARSEL 

15910 3 15912 2 

15910 38 15912 110 

15910 80 15912 111 

15910 113 15912 132 

15910 134 15912 132A 

15910 118 15912 YeĢil Alan 

15910 119   

15910 120 15913 14 

15910 YeĢil Alan 15913 15 

  15913 21 

2391 31 15913 22 

  15913 23 

  15913 24 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.00.833 
TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-180 TOPLANTI YERĠ 
KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-2811     GAZĠANTEP 
KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Elmalar Mahallesi Himli Tarla Mevkiinde 

bulunan Himli Höyüğün tesciline yönelik KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 
29.11.2017 tarih ve E.26094 sayılı yazısı, Kurulumuz uzmanlarının 13.12.2017 tarihli raporu, 
KahramanmaraĢ Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 24.05.2018 tarh ve E.1589783 
sayılı yazısı okundu,  konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Elmalar Mahallesi Himli Tarla Mevkiinde yer 
alan, karar eki haritada koordinatları belirtilen Himli Höyük 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. 
maddesi uyarınca ‖I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit 
Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında 
Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu arkeolojik alanda 
kaçakçılarca açıldığı anlaĢılan kaçak kazı çukurlarının Müzesince gerekli bilimsel tespit-
belgeleme çalıĢmalarının yapıldıktan sonra kendi malzemesiyle kapatılmasına, bu tür tahribatların 
önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.00.871 
TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-180 TOPLANTI YERĠ 
KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-2812 GAZĠANTEP 
KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Demirciler Mahallesi sınırları içinde bulunan 

Gökpınar höyüğün tesciline yönelik Kurulumuz uzmanlarının 12.10.2015 tarihli raporu, 
KahramanmaraĢ Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 24.05.2018 tarih ve E.1589783 
sayılı yazısı, DSĠ 20. Bölge Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 367045 sayılı yazısı okundu,  
konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Demirciler Mahallesi sınırları içinde yer alan, 
karar eki haritada koordinatları belirtilen Gökpınar Höyük 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. 
maddesi uyarınca ‖I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit 
Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında 
Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.04.282 
TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-180 TOPLANTI YERĠ 
KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-2819 GAZĠANTEP 
Gaziantep Ġli, Nizip Ġlçesi, Korucak Mahallesinde bulunan Korucak Antik YerleĢim 

Yerinin tespitine yönelik Gaziantep Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.5.2014 tarih ve 1865 
sayılı yazısı, Nizip Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 1870 sayılı 
yazısı, Gaziantep KUDEB Daire BaĢkanlığı’nın 10.05.2018 tarih ve 2018-517/10509 sayılı yazısı, 
Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarih ve E.423057 sayılı yazısı, Gaziantep Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.12.2014 tarih ve 1009 sayılı kararı okundu,  konunun 
ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nizip Ġlçesi, Korucak Mahallesinde yer alan, Korucak (Zerdegüm) Antik 
YerleĢim Yeri’nin Kaya Mezarları, Kaya Sığınakları ve Antik Dönem mimari kalıntıları ile 
Arkeolojik YerleĢim Yeri özelliği göstermesinin yanı sıra yörenin geleneksel malzemesi ile 
yapılmıĢ, bugün terkedilmiĢ olsa bile kırsal yaĢam biçimine referans verebilecek konut 
kalıntılarının da arkeolojik değerler ile birlikte planlanarak geleceğe taĢınması açısından 
korunmasında yarar görüldüğünden 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
Tespit Tescil Yönetmeliği ve Koruma Yüksek Kurulu Ġlke Kararları doğrultusunda Kentsel 
Arkeoloji Sit Alanı olarak kararımız eki haritada sınırları belirlendiği Ģekli ile tesciline, alana 
iliĢkin kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), alan içerisindeki kaya mezarları, 
antik dönem ve sivil mimarlık örneği yapılarının tek yapı ölçeğinde Tespit-Tescil Yönetmeliği 
kapsamında incelenerek sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.10.32 
TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-180 TOPLANTI YERĠ 
KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.06.2018-2821     GAZĠANTEP 
Gaziantep ili, KarkamıĢ ilçesi, Çiftlik mahallesinde bulunan arkeolojik alanın tesciline 

yönelik Kurulumuz uzmanlarının 10.12.2015 tarihli raporu, Gaziantep BüyükĢehir Belediye 
BaĢkanlığının 02.05.2018 tarih ve 9847 sayılı yazısı, Gaziantep Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih ve 1585799 sayılı yazısı okundu,  konunun ekleri ve iĢlem 
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep ili, KarkamıĢ ilçesi, Çiftlik mahallesinde yer alan, karar eki haritada 
koordinatları belirtilen arkeolojik alan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ‖III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe 
koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararında belirtilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları 
hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu arkeolojik alana yönelik geçiĢ dönemi yapılanma 
koĢullarının belirlenerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.21/147 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.12.2017-379 Toplantı Yeri 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.12.2017-9215 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Çaltılıdere ve Hacıömerli mahallelerinde bulunan, Gryneion Antik 

Kenti sit sınırlarının kadastral harita üzerinde yeniden düzenlenerek Kurulumuza iletilmesinin 

istenildiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2017 tarihli ve 

9150 sayılı kararı doğrultusunda yapılan çalıĢma sonuçlarına iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 21.12.2017 tarihli, 26.12.2017 tarih ve 1648 sayı ile Müdürlük evrakında 

kayıtlı uzman raporu okundu; yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda, 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Çaltılıdere ve Hacıömerli mahallelerinde bulunan, Gryneion Antik 

Kentine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

16.03.2005 tarihli ve 642 sayılı kararı ile belirlenen 1.(birinci) ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik 

sit sınırlarının, kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde yeniden 

düzenlendiği Ģekliyle 1. (birinci) ve (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, Ġzmir 2 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.03.2005 tarihli ve 642 

sayılı kararı eki 1/1000 ölçekli sit haritalarının iptaline, bundan sonra kararımız eki 1/2500 ölçekli 

kadastral durum haritası üzerindeki sit sınırlarının ve sit köĢe nokta koordinatlarının geçerli 

olduğuna, 

Ġzmir ili,  Aliağa Ġlçesi, Hacıömerli mahallesinde bulunan Sarıseki Tepe 1. (birinci) 

Derece Arkeolojik Sit alanı için ise Ġzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 16.03.2005 tarihli ve 642 sayılı kararı eki 1/5000 ölçekli harita üzerindeki sit 

sınırlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER’in Atanması Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 2018/18)
–– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN’in Atanması Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 2018/19)
–– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ’in Atanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/20)
–– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU’nun Atanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/21)
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA’nın

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/22)
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU’nun Atanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/23)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk

DURSUN’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/24)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN’ın

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/25)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY’un

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/26)
–– Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN’in

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/27)
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT’un

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/28)
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih

SAYAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/29)
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN’un

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/30)

YÖNETMELİK
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




