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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenci kaydı, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek
üzere kayıtlı bulunduğu birimin/bölümün/ana bilim/ana sanat/bilim dalının/programın önerisi
ile ilgili birimin yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görevlisini,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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c) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, devlet
konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
ç) Ders kaydı: Bir öğrencinin her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre
içinde gerekiyorsa öğrenim harcını yatırıp, alması gereken dersleri seçerek danışmanına onaylatmasını,
d) CUZEM: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
e) Çift ana dal: Şartları Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen ve başarılı öğrencilerin
Üniversite bünyesinde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programını,
f) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl
sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve
benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saati,
üç dönem sisteminde uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmaların dört saati bir krediyi,
g) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,
ğ) GNO (Genel Not Ortalaması) Değeri: Öğrencinin ilgili birime kayıt olduğu andan
itibaren bulunduğu zamana kadar aldığı ve sayısal değeri olan her bir dersin kredi değeri ile o
dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam
kredi değerine bölünmesi ile elde edilen not ortalamasını,
h) İkinci öğretim: 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili
Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun gereği normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,
ı) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul kurulunu,
i) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek
yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim kurulunu,
j) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
k) Mesleki uygulama: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,
l) Öğrenci durum belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,
m) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim ve örgün veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı öğrencilerin ödemeleri gereken ücreti,
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n) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan
nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
bir yükseköğretimi,
o) Özel öğrenci: Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimini sağlık ve
benzeri sebeplerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürmek isteyen öğrenci veya başka
üniversitelerde öğrenim görmeleri uygun görülen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerini,
ö) Rektörlük: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,
r) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
ş) Yan dal: Bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen
şartları taşıyan öğrencinin, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan
dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
t) Yaz öğretimi: Yükseköğretim Kurulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin belirlediği
mevzuat hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ü) Ekle/bırak haftası: Kayıt yenileme tarihi bitiminden sonraki danışman ders onayı ve
derslere başlama tarihinden sonraki ilk haftayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt ve kabul için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi ve Rektörlükçe ilan edilen süre içinde istenilen belgelerle başvurulması gerekir:
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak,
b) Ön kayıtla veya özel yetenek sınavı ile öğrenci kabulünde yeterli puana sahip olmak,
c) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak,
ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
(2) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlük tarafından belirlenecek esaslara göre, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurmak suretiyle yaparlar ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı
vekâletname verilen kişilerce yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.
(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
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(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt yaptırmış veya
yaptırmak isteyenlerin belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(5) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, öğrenci belgelerinin verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı taleplerine göre veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, merkezde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı; merkez dışında bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında ise ilgili
dekanlık/müdürlük tarafından görevlendirilen birimlerce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adına
yürütülür.
Akademik danışmanlık
MADDE 6 – (1) Birimlere kaydolan her öğrenci için öğretim elemanları arasından bir
akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrencilere öğrenimi süresince eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde
planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu
ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar 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) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.
d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.
(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uyum programı
MADDE 7 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle
öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları,
Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları ve öğrencilikle ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Uyum programının hazırlanmasından akademik danışman
sorumludur.
(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci
kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.
Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim birimlerine kurum içi ve kurumlar arası
yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’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 hükümlerine
ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlerde hazırlık eğitimi almadan dikey geçişle gelen
öğrenciler için öncelikle muafiyet sınavı yapılır. Kazanamayan öğrencinin hazırlık sınıfı okuması zorunludur.
(3) Yatay geçişlerde katkı payının hesaplanmasında öğrencinin önceki eğitiminde geçen
süreler azami sürelerin hesaplanmasına dahil edilir.
(4) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanıyla gelen öğrencilerin kayıtları ilan edildikleri
sınıflara yapılır. Yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri eğitim-öğretim başlamadan önce kesinleştirilir.
Dikey geçiş
MADDE 9 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuata göre yapılır. Bu konu ile ilgili uygulama esasları, birimlerin ilgili kurullarınca ve Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrencilik
MADDE 10 – (1) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenci değişim programları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürmek isteyen öğrenciler, aşağıdaki şartlar çerçevesinde Üniversiteye kabul edilirler:
a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulları özel öğrenci olarak Sivas
Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine
ilişkin olumlu görüşünü içeren belge ile birlikte her yarıyıl/yıl başlangıcından önce öğrenimine
devam etmek istediği eğitim-öğretim birimine başvurması,
b) Öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek istediği bölümün kabulüne yönelik olumlu görüş bildirmesi,
c) İlgili akademik birim Yönetim Kurulunun öğrencinin özel öğrencilik talebini kabul
etmesi.
(2) Üniversiteye kabul edilen özel öğrenciler, Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları her yıl/yarıyılda
ilgili akademik birim tarafından kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.
(3) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla öğrenci değişim programları, sağlık ve
benzeri sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri; talep etmeleri, kayıtlı olduğu bölümün
kabulü, ilgili akademik birim yönetim kurulunun uygun görmesi ve özel öğrenci olarak gitmek
istediği üniversitenin mevzuatına uygun bir şekilde ilgili kurullarınca kabul edilmeleri hâlinde
özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilirler.
(4) Değişim programlarından yararlanan özel öğrenciler katkı paylarını kayıtlı oldukları
üniversiteye öder. Bu öğrenciler yaz okulundan ders almaları halinde ise yaz okulu ücretini
dersi aldıkları üniversiteye öder.
(5) Diğer üniversite öğrencileri, sağlık ve benzeri sebeplerle kayıtlı olduğu ve gitmek
istediği eğitim öğretim birimlerinin yetkili kurullarının uygun görüşü ve ilgili akademik birim
yönetim kurulu kararıyla öğrenimlerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde aynı ya da
eşdeğer bölüm veya programlarda devam edebilirler. Bu öğrencilerin notları, kayıtlı oldukları
asıl bölüm veya programa bildirilir.
(6) Özel öğrencilikle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim birimlerinde gündüz öğretimi yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ikinci öğretim, yaygın öğretim, uzaktan öğretim ve açık
öğretim ile ilgili her türlü eğitim ve öğretim yapılabilir.
Ders muafiyetleri
MADDE 12 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran
ve dikey geçişle kayıt hakkı kazanan öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için talepte bulunabilirler. Bunun
için güz ve bahar yarıyılının ilk iki haftasında muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumlarını
gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları birime başvururlar. Muafiyet talebi ilgili
yönetim kurulunca, öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak
üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.
(2) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 43 üncü maddede belirtilen
tabloya uygun harf notu verilerek gösterilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.
(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme
sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 43 üncü
maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve GNO’ya dâhil
edilir. Ancak öğrencinin muaf olduğu dersler transkriptinde not olarak belirtilmemiş MU şeklinde gösterilmişse ilgili yönetim kurulu tarafından CC veya 60/100 şeklinde not karşılığına
dönüştürülür.
(4) Eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin
muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi sonunda takip eden ilk yarıyıl derslere başlandığı
dönemde yapılır.
(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, aynı veya eşdeğer programa kayıt
hakkı kazanan öğrencilerin mezun olduğu programa ait derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz.
(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programındaki aldıkları
kredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.
(8) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış, mezun olmadan Üniversiteden ayrılmış fakat öğrenci affı ile yeniden Üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler, daha önce
Üniversitenin herhangi bir programından mezun olup başka bir programa tekrar kayıt yaptıran
öğrenciler, yatay ve dikey geçiş ile Üniversiteye gelen öğrenciler ve uzaktan eğitim veren programlara kayıtlı öğrencilere ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.
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(9) İlahiyat Fakültesi dışında kalan ve zorunlu hazırlık sınıfı olan birimlerde öğrenciler
hazırlık sınıfından muaf olmak için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet
sınavına girmek zorundadır. Muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Ancak
ilgili birimin yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla güz, kış ve bahar olmak üzere
üç eğitim-öğretim dönemi de uygulanabilir. Eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz haftadan/yüz kırk
iş gününden az olmamak üzere her yıl Senato tarafından belirlenir. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir. Resmî tatil günleri bu sürenin dışındadır. Gerekli hâllerde
ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders yapılabilir. Üniversitenin bir
sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının yetkili kurullarında kararlaştırılarak Rektörlüğe bildirilir ve en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir. İkinci öğretim ve farklı staj gereksinimi olan eğitim-öğretim programları için Senato kararıyla ayrı akademik takvimler düzenlenebilir.
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 14 – (1) Birimlerin azami eğitim-öğretim süreleri aşağıda verilmiştir:
a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl.
b) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl.
c) Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği) azami sekiz yıl.
ç) Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında (tıp doktorluğu) ise azami dokuz
yıl.
(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık programında geçirilen süre program
süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden
ve devamsızlıktan sayılır.
(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar
program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
(6) Azami eğitim-öğretim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim
kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
(7) Azami eğitim-öğretim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları
bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav
ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders
sayısını en fazla beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı), ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
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olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
Ek sınav sonucu başarısız ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Ek sınav sonucu kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli
bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GNO şartını sağlayamamaları
nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan
birimlerde son sınıf) 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.
(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(10) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.
Yabancı dille eğitim-öğretim ve hazırlık sınıfı
MADDE 15 – (1) Birimlerde dersler, ilgili kurulların 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, Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
(3) Hazırlık sınıfında alınan notlar, GNO’ya dâhil edilmez.
Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Çeşitli öğretim programlarıyla
ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ve ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu kararıyla dersler, gerekli görüldüğü ölçüde yabancı dille verilebilir.
Öğretim birimi-kredi
MADDE 17 – (1) Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür.
Öğretim birimi kredidir. Bir ders hem kuramsal, hem de uygulamalı olabilir. Dersin kredisi kuramsal ve uygulamalı saat kredilerinin toplamından oluşur. Bu kredinin karşılığı olarak her öğretim birimi kendi programlarına uygun AKTS dönüşümünü belirleyerek Senatonun onayına
sunar.
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(2) Öğretim programı ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim programı, aşağıda açıklanan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:
a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, kazanılan derece, öğrenim
düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler,
uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler,
arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalar) yarıyıllara göre listesi,
yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki
profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve not sistemi mezuniyet koşulları
eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.
b) Ders bilgi paketinde; dersin, varsa ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve
öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.
(3) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/ana bilim dalı/programından
mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda yer alan miktarlar aralığında kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler. Aşağıdaki miktarların
üzerinde kredi miktarının belirlenmesinde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı gereklidir.

(4) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS karşılıkları, ilgili programın yer aldığı diploma
düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili kurullarca belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden
öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler
için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ilgili
kurullar tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.
(5) Haftada bir saat teorik ders ile iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye,
iki saat stüdyo/proje, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri diğer etkinlikler bir kredidir.
(6) Müfredatta yer alan derslerin kredi/AKTS değerleri ilgili birimlerce belirlenir, Senato tarafından onaylanır.
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Ders alma ve bırakma
MADDE 18 – (1) Lisans ve ön lisansta bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin
kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 36 saati; paket program uygulayan birimlerde
38 saati geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Bitirme ödevi/tezi ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.
(2) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersi kalan ancak azami saat miktarı yüzünden
ders alamayan öğrenciler, bulundukları yarıyıl için istemeleri halinde ilgili birimin yönetim
kurulu kararıyla azami saat miktarına ilaveten bir ders alabilir.
(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin
alınıp başarılması gerekir.
(4) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı
kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilir.
(5) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri
ile tekrar ve/veya alt yarıyıldan/yıldan alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikli olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt
yarıyılda/yılda alacakları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.
(6) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF
notu almış olduğu ders/dersler dışında da birinci fıkrada belirtilen azami kredi sınırını aşmamak
kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.
(7) Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihi ve danışman onayını takip eden ilk hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin
yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.
(8) Kayıt yenilemenin başladığı haftadan itibaren ilk üç hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin
ilgili yarıyılda/yılda yeniden açılmaması halinde başka bir ders seçilir.
(9) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimlerde, bu
maddenin diğer fıkralarında belirtilen esasların uygulanıp uygulanamayacağı, birimlerin kendi
eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile belirlenir.
Ders yükü ve ders alma
MADDE 19 – (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki
ders yükü ise 60 AKTS kredisinden az olamaz.
(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın birinci
ve ikinci yarıyıl/birinci sınıfındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu, alması gereken veya alamadığı
dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler.
(4) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması
durumunda, öğrenciler, katkı payını ödemek koşuluyla eğitim-öğretimlerine ilgili programda
devam ederler.
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(5) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya hiç almadıkları zorunlu bir ders,
programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen kredi ve AKTS
bakımından eşdeğer bir dersi almalıdırlar.
(6) Programdan çıkarılan zorunlu derse eşdeğer ders tanımlanmamışsa, öğrenciler tamamlaması gereken AKTS kredi açığını başka bir birimden eşdeğer bir dersten veya seçmeli
derslerden tamamlamalıdırlar.
(7) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın özelliklerine göre devamını alıp başarısız
oldukları bir seçmeli dersin yerine devam zorunluluğu olmak şartıyla yeni bir seçmeli ders alabilirler.
(8) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.
Üst yarıyıldan ders alma
MADDE 20 – (1) Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not
ortalaması 3,00 üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili kurulların
onayı ile üst yarıyıllardan veya varsa yaz okulundan ders alarak bu Yönetmelikte belirtilen
normal öğretim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan ve kendi yarıyıl dersleri ile birlikte
en fazla 36 saat ders alabilir.
Alınan dersi transfer etme
MADDE 21 – (1) Öğrenciler; birimlerden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin
diğer birimlerinden, YÖK tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına
dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini
transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato
tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre ilgili kurulların 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 olunan programdaki dersin kredisi yer alır.
Ön koşullu dersler
MADDE 22 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/ana bilim/ana
sanat/bilim dalının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.
Yan dal programı
MADDE 23 – (1) Yan dal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili bölüm/ana bilim/ana
sanat/bilim dalı ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin
işbirliğiyle yürütülür.
(2) Herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, gerekli koşulları karşılamak
kaydı ile kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kayıt olmasına izin verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez.
(3) Yan dal programını tamamlayanlara diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası
ilgili akademik birim tarafından verilir. Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Çift ana dal programı
MADDE 24 – (1) Çift ana dal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan
öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.
(2) Çift ana dal programı açılması, ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat/bilim dalı ve ilgili
kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin işbirliğiyle yürütülür.
(3) Çift ana dal programı başvurusu kabul edilen öğrenciler, bu programı tamamlamak
için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan
dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek en az 2,00 GNO’yu sağlamak zorundadırlar.
(4) Çift ana dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 25 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği
tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve
öğretim programları yürütülebilir.
(2) Uluslararası ortak lisans programının işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında
yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.
(2) Değişim programı kapsamında belirlenen derslerden, öğrenim görülen lisans programı derslerine eşlenen ders/dersler ile birlikte Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre belirlenen notlar ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.
(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci durum belgesi verilir.
(4) Değişim programına başvuran öğrencinin ilgili birimde ders kaydı yapılırken değişim programında danışmanı tarafından onaylanan ders ve kredi saati kadar derslere onay verilir.
Öğrenci bu yüzden alamadığı dersleri bir sonraki yarıyılda almakla yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Başarı Durumu
Ders kaydı işlemleri
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek zorundadırlar.
(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.
(3) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu
öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrenciler,
o yarıyıl için ders kaydı yapmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamazlar. Öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrencinin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim
ücreti iade edilir.
(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında, Cumhurbaşkanınca belirlenen ücreti ödeyerek
kayıtlarını yenilerler.
(6) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen
sürelerde danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı, bölüm/ana bilim/ana
sanat/bilim dalı başkanları tarafından kesinleştirilir.
(7) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını
yenilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile en geç ders ekle
bırak/mazeret haftasından önce bağlı bulundukları birime başvururlar.
(8) Mazeretleri bağlı bulunduğu birim tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını
dördüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ekle bırak/mazeret haftasında danışmanları aracılığıyla yapabilirler.
Kayıt dondurma
MADDE 28 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular eğitim-öğretim yarıyılı
başlamadan önce yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Ancak kayıt dondurma
üst üste iki defadan fazla olmaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, belgelendirmek kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince ön lisansta en çok iki yarıyıl/bir yıl, lisans eğitiminde dört yarıyıl/iki yıl süre ile kayıt
dondurulabilir.
(2) Ciddi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle
kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine ilgili yönetim kurulu karar
verir.
(3) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmesi hâlinde ilgili
yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.
(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara
giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
(5) Ders kayıt işlemini yaptıktan sonra kayıt donduran öğrencinin varsa yatırmış olduğu
öğrenim ücreti veya katkı payı iade edilmez.
İzin
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler
yapılır:
a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu
süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.
b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve
3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt
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dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders
veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.
c) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri
faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar
verir.
Dersler ve süreleri
MADDE 30 – (1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.
(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.
(3) Fakülte ve yüksekokul kurulları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre; programlarındaki dersler, uygulamalar ve stajlarla ilgili düzenlemeleri yapar ve Senatonun onayına sunar.
(4) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten ön lisans programları için bir
kez, lisans programları için iki kez başarısız olduğu takdirde, isterse bunu izleyen yılda/yarıyılda
devam şartını sağlamak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla başka bir seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders, ilgili dönemde açılmazsa öğrenci yeni bir seçmeli
ders alabilir.
(5) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler bölüm/ana bilim dalının önerisi ve Senatonun onayıyla açılır ve/veya kaldırılır.
Seçmeli dersler, aşağıda açıklanan alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:
a) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan
ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı
derslerdir. Bu derslerin kredi saatleri, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin en
çok %20’sini oluşturacak şekilde düzenlenir.
b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir. Öğrenim süresi boyunca her öğrenci
en az bir alan dışı seçmeli ders almak zorundadır. Alan dışı seçmeli derslerin sayısı, ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulu kararıyla artırılabilir. Öğrenci başarısız olduğu
alan dışı seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu alan dışı seçmeli
dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Öğrenci, öğrenimi
süresince bu şekilde en fazla üç alan dışı seçmeli dersten vazgeçebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları bir alan dışı seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğrenciler,
ilgili yönetim kurulu kararı ile başarısız oldukları alan dışı seçmeli bir ders yerine başka bir
alan dışı seçmeli ders alabilirler. Vazgeçilen alan dışı seçmeli ders yerine yeni bir ders almak
zorunludur.
Bitirme ödevi/tezi hazırlama
MADDE 31 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda öğrencilere bitirme ödevi/tezi yaptırılıp
yaptırılmayacağına ilgili yönetim kurulları karar verir ve uygulama esaslarını Senato belirler.
Devam zorunluluğu ve ders tekrarı
MADDE 32 – (1) Her öğrenci teorik derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az
%80'ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl/yılsonu
sınavına giremez.
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(2) Ders sorumluları ad okuyarak, imza toplayarak veya bir başka yöntemle yoklama
yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.
(3) Alt yarıyıllardan devam zorunluluğu olan dersleri alan öğrenciler, ders saatlerinde
çakışma olması ve aynı derslerin aynı veya farklı birimin başka programlarında açık olması
durumunda ders sorumlularının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile saati çakışmayan derse devam edebilirler ve bu dersin sınavlarına girebilirler. Bu derslerden aldıkları
notlar sorumlu olduğu dersler için geçerli kabul edilir.
(4) Sağlık raporu sunulması veya herhangi bir başka mazeret belirtilmesi devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
(5) Öğrenci, başarısız olduğu ders/dersleri tekrar alır. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yılsonu
sınavına giremeyen öğrenci derse devam etmek ve açılacak ara sınavlara katılmak zorundadır.
Daha önce devam yükümlülüğünü yerine getiren ancak başarısızlık nedeniyle ders tekrarı olan
öğrencilerin önceki ara sınav notları geçerli değildir.
(6) Teorik ve uygulamalı derslerde devam şartını yerine getirip, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslerin bir sonraki yıl tekrarında devam şartı
aranıp aranmayacağı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurul kararları ile düzenlenir.
Sınavlara ilişkin genel esaslar
MADDE 33 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret
sınavı, tek ders sınavı/ek sınav ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türlüdür. Bu sınavlar; yazılı,
sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri ilgili
dekanlık, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğü veya ilgili bölümler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en
az iki yıl saklanır.
(2) Sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve ilan edilir.
(4) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(5) 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.
(6) Uzaktan öğretim programları kapsamında veya uzaktan öğretim yoluyla verilen
derslerde 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.
(7) Uzaktan öğretim programları ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınavları,
CUZEM’in teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenen günlerde oturumlar halinde yapılır. Ortak
zorunlu derslerin her biri için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en az bir ara sınav,
yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az iki ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır.
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(8) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) 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.
(10) Üniversitenin ilgili birimleri ile yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında
yaz döneminde alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi Senato tarafından kabul edilen not
dönüşüm tablosuna göre yapılır.
(11) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan beden
eğitimi ve güzel sanatlar dersi için ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı yapılmaz. Başarı durumu
öğrencinin yıl içindeki etkinliklerine göre başarılı/başarısız şeklinde belirlenir.
(12) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav
yöntemleri uygulanabilir.
Ara sınavlar
MADDE 34 – (1) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir derse ait
uygulamaların ara sınav yerine geçip geçmeyeceği ilgili birim kurulu veya yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ders içerisinde/kapsamında
yapılan ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan
deneysel çalışmalar, stüdyo ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir; ancak, bu
çalışmaların başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı %20’yi geçemez.
(3) Ara sınavların sonucu, yarıyıl/yılsonu sınav döneminden önce ilan edilir.
Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları
MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yılsonunda
ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına
girebilmek için;
1) Kuramsal ve uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; kuramsal derslerin en
az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine,
2) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine,
katılmak gerekir.
(2) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki
sınav birlikte göz önünde bulundurulur.
Bütünleme sınavları
MADDE 36 – (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde eden ancak sınava girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı yarıyıl/yılsonu sınavı yerine geçer.
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b) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda bütünlemede alınan not
geçerlidir.
c) Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Ancak
zorunlu hâllerde Senato tarafından bu süre azaltılabilir. Bütünleme sınavı kriterleri yarıyıl/yılsonu sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yılsonu sınavı
puanı olarak değerlendirilir.
ç) GNO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu, dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.
Tek ders sınavı
MADDE 37 – (1) Tek ders sınavı, mezuniyet aşamasına gelmiş ve bir dersten başarısız
olan öğrencilere, her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, derse kaydını
yaptırmak ve daha önce dersin devamını almış olmak kaydıyla tek ders sınav hakkı verilir. Yaz
okulu sonunda veya yaz döneminde staj/stajlarını başarıyla tamamlayan mezuniyetine tek dersi
kalan öğrencilere de Eylül ayında tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde
ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Diğer
yükseköğretim kurumlarından alınan yaz okulu başarı notlarında bu şart aranmaz.
(2) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonraki üç işgünü içinde dilekçelerini ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna vererek
bu haktan yararlanırlar.
(3) İşyeri stajı veya bitirme ödevi/tezinin sonuçlanmaması, tek ders sınav hakkına engel
teşkil etmez.
(4) Bu sınavdan alınan puan, ilgili ders için yarıyıl/yılsonu sınav puanı olarak değerlendirilir.
(5) Başarı notu 60 veya üzeri olan notların harf karşılığı Senato tarafından belirlenen
not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Mazeret sınavı
MADDE 38 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları
takip eden 7 gün içinde başvuranlardan mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlere
ara sınav için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde
ilgili birim, dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından belirlenen gün,
yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Yarıyıl sonu/yılsonu, bütünleme sınavı ve yaz okulu ara sınavları için mazeret kabul
edilmez.
(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
(4) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için
mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime sınav programı ilan
edildikten sonra üç işgünü içinde dilekçe ile başvurmaları zorunludur.
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(5) Uzaktan öğretim programları ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınavlarına
girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.
Yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Senato tarafından belirlenen veya uygun görülen dersler için ilgili
birimlerce yeterlik sınavları açılır. Yeterlik sınavlarında başarılı sayılmak için en az 60/100
veya (CC) harf notunun alınması gerekir. Yeterlik sınavında alınan notlar, öğrencinin transkriptine işlenir. Bu sınavlarda alınan notlar akademik ortalamaya dâhil edilir. Bir veya iki yabancı dil eğitimi veren bölümlerde yeterliğin alt sınırı 70 ve eşdeğeri bir puandır.
Ek sınavlar
MADDE 40 – (1) 14 üncü maddede belirtilen süreler sonunda gerekli şartları sağlayan
öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkına ilişkin hükümler şunlardır:
a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde
ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.
b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde
alınan notlar hesaba katılmaz.
ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç
yarıyıl ek süre verilir.
d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir.
e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır.
f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken GNO’ yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz.
g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitimöğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ilanından sonra en geç üç işgünü içinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir;
maddi hata varsa gerekli not düzeltmesi yapılır.
Ders başarı notu
MADDE 42 – (1) Fakülte ve yüksekokullar, ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi (BDS) uygulayabilirler. Mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından hazırlanan yönerge ile tespit
edilir.
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Notlar ve dereceler
MADDE 43 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan eğitim birimlerinde ders başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre verilir:
4’ lük sistem
Harf Notu
ağırlık katsayısı
Derecesi
Anlamı
AA
4.00
Pekiyi
Geçer
BA
3.50
İyi - Pekiyi
Geçer
BB
3.00
İyi
Geçer
CB
2.50
Orta - İyi
Geçer
CC
2.00
Orta
Geçer
DC
1.50
Orta
Geçer
DD
1.00
Orta
Geçer
FF
0.00
Başarısız
Geçmez
YT
Yeterli
Geçer
YZ
Yetersiz
Geçmez
MU
Muaf
Geçer
DZ
Devamsız
Geçmez
GR
Sınava Girmedi
Geçmez
UB
Uygulamada Başarısız Geçmez
(2) Buna göre;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, GNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.
b) Yarıyıl/yıl içinde bir dersten devam alamayan öğrenciye DZ notu verilir. Bu not öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsız olunan dersin ara
sınav notu geçersizdir.
c) Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye GR notu verilir.
ç) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
d) YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.
e) MU notu, 12 nci maddeye göre muafiyeti ve intibakı yapılan derslere verilir. Öğrencinin muaf olduğu derslerin varsa sayısal değeri ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye
katılır.
f) UB notu; laboratuvar, atölye, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan
öğrencilere verilir.
g) Herhangi bir dersin ham başarı notu altmış (60/100) ve üzerinde ise ve bağıl değerlendirme uygulandığında bu not geçmez notu alıyorsa, altmış (60/100) ve üzerindeki notlar
CC olarak verilir.
ğ) Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde ham başarı not ortalaması en
az altmış (60/100)’tır.
h) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları, Senato tarafından belirlenen dönüşüm çizelgesine göre harfli notlara dönüştürülür.
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ı) YZ, DZ, GR ve UB notları, not belirtmeksizin başarısız olarak değerlendirilir.
i) Kopya çeken öğrencinin suçu sabit olması halinde notu FF olarak verilir.
j) FF notu alan öğrenci, başarısız olduğu dersin verildiği ilk yarıyılda/yılda dersi alarak
ara sınavına girmek zorundadır.
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 44 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı
durumu genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin ders kaydı yaptığı
ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ağırlıklı puanların toplamının, bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile GNO
bulunur. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar gibi dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.
Başarı değerlendirmelerine ilişkin esaslar
MADDE 45 – (1) Öğrenciye lisans veya ön lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen bütün derslerden başarılı olması ve GNO değerinin en az 2.00 olması gerekir. Tüm derslerden başarılı olduğu halde GNO değeri 2.00’den
aşağı olan öğrenciler ders kaydı yapmak şartıyla öncelikle DD ve DC ile geçtikleri dersler olmak üzere başardıkları dersleri tekrar alıp GNO değerini yükseltmek zorundadırlar. GNO değeri
2.00 ve daha yukarı olan öğrenciler de not yükseltmek için isterlerse başardıkları dersleri yeniden alabilirler. Öğrenci tekrar aldığı dersin ara sınavına, final ve başarısız olması hâlinde bütünleme sınavlarına girmek zorunda olup aldığı en son not geçerlidir.
(2) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm derslerden başarılı olan, GNO değeri 3.00-3.49
arasındaki öğrenci onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yüksek onur öğrencisi listesinde yer alır. Onur belgesi/yüksek onur belgesi, fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından verilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir.
Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edilmez.
Tebligat
MADDE 46 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan
veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
İlişik kesme
MADDE 47 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği
kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması.
b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans
ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.
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d) 11 inci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimini tamamlayamaması.
e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.
(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda, bir dilekçe ile
Öğrenci İşleri Dairesine başvurması ve ilişik kesme işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez.
(3) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılanların öğrenci dosyaları, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazılı talebi üzerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dizi pusulası ile
birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
Mezuniyet
MADDE 48 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, başarı
ile tamamlamış olması ve 45 inci maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlaması gerekir.
(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mezuniyet tarihi sınav sonuçlarının ilan
tarihinden sonraki gün olarak belirlenir. Tıp Fakültesi ile staj gerektiren diğer fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında ise staj bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir.
Diplomalar
MADDE 49 – (1) Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulu programlarını başarı ile
tamamlayıp gerekli kredi yükünü sağlayan öğrenciler Ön Lisans Diploması almaya hak kazanır.
(2) Bir fakülte ve yüksekokulun ortalama dört yıl süreli eğitim-öğretim programının
mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler Lisans Diploması almaya hak kazanır.
(3) Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar özel işaretler, renkler konmak kaydıyla, ön lisans ve lisans düzeyinde Üniversitenin bütün yükseköğretim kurumlarında
müşterek olmak üzere düzenlenir.
(4) Öğrenciye gerekli olduğu takdirde, diplomalar hazırlanıncaya kadar, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca hazırlanan, ilgili dekan veya müdürün imzasını taşıyan bir geçici mezuniyet belgesi imza karşılığı elden verilebilir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin
belirlediği vekiline imza karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi hâlinde ikinci nüsha diploma düzenlenir.
Diploma eki
MADDE 50 – (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.
(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları,
AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

Sertifikalar
MADDE 51 – (1) Fakülte ve yüksekokullar Rektörün onayıyla, uzun ve kısa süreli
kurslar ve sertifika programları düzenleyebilirler. Bu programların bitiminde, verilen eğitimi
belirten ve diplomalarda bulunması öngörülen bilgileri ve imzaları taşıyan sertifikalar ilgili
akademik birimler tarafından verilebilir.
Not dönüşüm tablosu
MADDE 52 – (1) Genel başarı notlarının 100’lük sistem veya 4’lük sisteme dönüştürülmesinde kullanılacak not tablosu Senato tarafından belirlenir.
Engelli öğrenciler
MADDE 53 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye 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 öğrencilerin 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, bu Yönetmelikte 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 veya araçlar sağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Akademik birimlerin varsa kendi eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri hükümleri, hüküm bulunmayan durumlarda bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan durumlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen ek sınavlar,
eğitim süresi 2 yıllık birimler için 2018-2019, eğitim süresi 4 yıllık birimler için 2021-2022,
eğitim süresi 5 yıllık birimler için 2022-2023, eğitim süresi 6 yıllık birimler için 2023-2024
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası, 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendi ve 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KALORĠFER KAZANI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
HAZIRLANAN KURUMUMUZ YÖNETMELĠĞĠ AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
Ġhale kayıt numarası
: 2018/484007
Dosya no
: 1824529
1 - ĠDARENĠN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - ĠHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kalorifer kazanı: 1 adet
b) Teslim yeri
: TTK Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi iĢ sahası
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 17.10.2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1 Teknik Ģartname cevapları.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 17.10.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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MAZ P2/2-5 SONDAJ MAKĠNASI YEDEKLERĠ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G
MADDESĠ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KURUMUMUZ YÖNETMELĠĞĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/486235

Dosya No

: 1822079

1 - Ġdarenin
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel

: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi

:

2 - Ġhale Konusu Malın

:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Sondaj makinası yedekleri: 23 kalem

b) Teslim Yeri

: Bülent

Ecevit

Caddesi’ndeki

Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim Tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati

: 17.10.2018 ÇarĢamba günü saat: 15.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler (4. ile 7. kalem, 12. ile 14.
kalem, 16. ile 18. kalem ve 21. ve 22. kalem birbirleri ile eĢ çalıĢmaktadır.) için toplamda en
düĢük, diğer malzemelerde en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 17.10.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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1 KALEM NPU PROFĠL TEMĠNĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ
KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 259 47 77
Faks: 0.(372) 253 12 73 - 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale Konusu ĠĢin Nev’i
: Sıra No
Malzemenin Cinsi
Miktarı/ Kg.
1
NPU. Profil 100x50x6 mm.
16.000
b) Teslim Yeri
: Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü fatura
muhteviyatı malzemeler için Maden Makineleri Fabrika
ĠĢletme Müdürlüğü
c) Teslim Tarihi
: NPU. Profil 30 günde teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 24.10.2018 ÇarĢamba - Saat 15.00
c) Dosya No
: 1812041
d) Ġhale Kayıt No
: 2018/486477
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi
h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin
listesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Gerekli
görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğünce yapılacaktır.
5 - Ġhaleye katılan tüm firmaların,
5.1. Malzemelerin teslim yeri TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü
Ambarıdır. Malzemelerin boĢaltılması firmaya ait olacaktır.
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5.2. Malzemelerde çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar
bulunmamalıdır. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında
tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak
değiĢtirilecektir. Ġmalat, malzeme ve iĢçilik hatalarına karĢı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
5.3. Firmalar Ģayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite
Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu Ģartnamede belirtilen malzemeden yapılmıĢ
ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileĢimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e
göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.
5.4. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilemeyecektir.
5.5. SipariĢ miktarlarının yaklaĢık % 8 oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul
edilecektir.
5.6. Fatura kesimi ekli dağılım tablosuna uygun olarak Ġdari ġartnamedeki fatura
bilgilerine göre yapılacaktır.
5.7. Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul iĢlemlerine baĢlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene Ġstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
BaĢkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve
muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
6.2. Ġstekliler tekliflerini (TL.)Türk Lirası olarak vereceklerdir.
7 - Ġhale, Ġdari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/
Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yolu ile ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanlarının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo ile
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 24.10.2018 ÇarĢamba Saat 15.00 kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
15.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
15.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır ilan olunur.
8390/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 06.09.2018 Karar No: 530
N.V. Turkse Perenco ġirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARĠ/NTP/880 hak sıra
no’lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-15 ve Kayaköy-18 lokasyon
yolu ve boru hattı ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle ġirketle
sözleĢme yenilemeyecekleri, eski Ģartların geçersiz olduğu ve yeni Ģartlarla tekrar sözleĢme
yapılması gerektiği bildirilmiĢ, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile
ihbarnameler gönderilmiĢ ve kamulaĢtırma görüĢmelerine davet edilmiĢlerdir. Ancak, arazi
sahiplerinin bir kısmı görüĢmelerde avukatları aracılığıyla temsil edilmiĢ ve anlaĢma
sağlanamamıĢ, bir kısmı ise hiç katılmamıĢ ve bunun üzerine anlaĢmazlık tutanakları
düzenlenmiĢtir. Bunun üzerine ġirket tarafından anlaĢma yoluyla kullanım hakkı mümkün
olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyü 275 ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21
m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince
istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018, 23.05.2018 ve 04.06.2018 tarihli dilekçeleriyle
müracaatta bulunmuĢtur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol iĢlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı
bulunan, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aĢağıda ayrıntıları ve dosyasında
mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyündeki 275
ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21 m²'lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir.
Ġstimlakine karar verilen arazinin:
Ġli
: Diyarbakır
Ġlçesi : Sur
Köyü : Alçık
Ada No

Parsel No.

275

2

Malikleri
Meymene OĞUL (Mehmet kızı)
YaĢar OĞUL (Mehmet oğlu)
Rauf OĞUL (Recep oğlu)
AyĢe KARAKAġ (Ali kızı)
Sadık OĞUL (Murtaza oğlu)
Rahime (Hüseyin kızı)
Emine (Mehmet kızı)
Süleyman OĞUL (Murtaza oğlu)
Zeynep OĞUL (Mehmet kızı)
Mehmet OĞUL (Ahmet oğlu)
Meryem OĞUL ( Ahmet kızı)
Ali OĞUL (Ahmet oğlu)
Hasan OĞUL (Ahmet oğlu)
AyĢe OĞUL (Ahmet kızı)
Lamia OĞUL (Ahmet kızı)
Fatma OĞUL (Ahmet kızı)

Ġstimlaki istenen miktar (m²)

142,21 m²

Genel Toplam: 142,21 m²
8375/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 02.08.2018
Türkiye

Petrolleri

A.O.’nun,

Adana

il

Karar No: 529
sınırları

içerisinde

sahip

bulunduğu

AR/TPO/K/O34-b pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan PaĢaoğlu-1 ve
PaĢaoğlu-2 lokasyon sahaları arası doğalgaz boru hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin
rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün
olmayan ve üzerinde Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma
kararları bulunan; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 745,34
m²'lik, 398 no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 74,48
m²'lik, 401 no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 247,39
m²'lik, 404 no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu parselin
260,74 m²'lik, 407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Ġncirlik mahallesindeki
2244 no’lu parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, Sarıçam ilçesi,
Ġncirlik mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 594,94 m²'lik kısmı
olmak üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu
maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 20.03.2018 tarihli dilekçesiyle
müracaatta bulunmuĢtur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın
alınması mümkün olmayan ve Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el
koyma kararları alınan aĢağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları
gösterilen Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 745,34 m²'lik, 398
no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 74,48 m²'lik, 401
no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 247,39 m²'lik, 404
no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu parselin 260,74 m²'lik,
407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Ġncirlik mahallesindeki 2244 no’lu
parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, Sarıçam ilçesi, Ġncirlik
mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 594,94 m²'lik kısmı olmak
üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin
ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir.
Ġstimlakine karar verilen arazinin:
Ġli

: Adana

Ġlçesi

: Sarıçam

Mahallesi : Göztepe
Mevkii

: Ören
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Parsel No.
388
398
399
400

401
402

403
404
405

RESMÎ GAZETE

Malikleri
ġenel BECERĠKLĠ (Halil kızı)
Gökhan BOYVADAOĞLU (Vahap oğlu)
Tahir KARSLI (Hüsnü oğlu)
Tahir KARSLI (Hüsnü oğlu)
Tahsin YÜMRÜ (Ġsmail Hakkı oğlu)
Hasan YÜMRÜ (Ġsmail Hakkı oğlu)
Yasin YÜMRÜ (Ġsmail Hakkı oğlu)
Murat YUMRU (Halil Ġbrahim oğlu)
Hüseyin YÜMRÜ (Ġsmail Hakkı oğlu)
Fehime GÜLTER (Ġsmail Hakkı kızı)
Emine KILIÇ (Hasan kızı)
Ömer YÜMRÜ (Ġsmail Hakkı oğlu)
Meri KARACA (Halil Ġbrahim kızı)
Melih YUMRU (Halil Ġbrahim oğlu)
Fadime YÜMRÜ (Hasan kızı)
Halime YÜMRÜ (Ahmet kızı)
Mehmet Emin YÜMRÜ (Hasan oğlu)
Meliha YÜMRÜ (Halil kızı)
Elif TĠLKĠ (Ġsmail Hakkı kızı)
Gülsüm TÜRKMEN (Ġsmail Hakkı kızı)
Ġrfan YÜMRÜ (Ġsmail Hakkı oğlu)
Ġsmail Hakkı YÜMRÜ
Dede YÜMRÜ (Mustafa oğlu)
Aysel KAR (Bilal kızı)
DurmuĢ YAZICI (Bilal oğlu)
Emine NEVRUZ (Bilal kızı)
Fuat YAZICI (Bilal oğlu)
Gülten ÇELĠK (Bilal kızı)
Huriye YAZICI (Mustafa kızı)
Özlem ONGUN (Bilal kızı)
Rifat YAZICI (Bilal oğlu)
Songül ATEġ (Bilal kızı)
Güner ATEġ (Abidin oğlu)
Mehmet ÇELĠK (DurmuĢ oğlu)
Fadime ġAHAN (Musa kızı)
Veli ġAHAN (Musa oğlu)
DurmuĢ ġAHĠN (Musa oğlu)
Harun ġAHAN (Muammer oğlu)
Nazmiye ġAHAN (Muhammet kızı)
Ozan ġAHAN (Muammer oğlu)
Oğuzhan ġAHAN (Muammer oğlu)
Hamza ġAHAN (Musa oğlu)
Veli ġAHAN (Muammer oğlu)
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Ġstimlaki istenen miktar (m2)
745,34 m²
672,25 m
47,11 m²
74,48 m²

92,32 m²
245,92 m²

247,39 m
178,80 m²
390,11 m²
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Malikleri
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Ġstimlaki istenen miktar (m2)

406

Fatma ġAHĠN (Musa kızı)

260, 74 m²

407

Göktürk BOYVADAOĞLU (Vahap oğlu)

1226,33 m

Mehmet ASĠLAZMAZ (Memili oğlu)
Ġlhan SAFAT
Fevzi ASĠLAZMAZ (Mehmet oğlu)
Ömer BÜBER (Mehmet oğlu)
Fadime GÜDER
Necdet ASĠLAZMAZ (Memili oğlu)
Murat ASĠLAZMAZ (Selami oğlu)
Ġrfan ÖZELBAYKAL (Selami kızı)
Fatma AKGÜN
Mehmet ÇELĠK (DurmuĢ oğlu)
Mehmet SERBES (Hüseyin oğlu)
Ġstimlakine karar verilen arazinin:
Ġli

: Adana

Ġlçesi

: Yüreğir

Mahallesi : Ġncirlik
Parsel No.
2244, 2246

Malikleri
AyĢe ACAR (HurĢit kızı)
Azime KARADAĞ (HurĢit kızı)
Gani KARSLI (Tahir oğlu)
Gönül CAF (HurĢit kızı)
Gülüstan GÖZÜBATIK (KARSLI) (Tahir kızı)
Hatice ÖZETLERER (Tahir kızı)
Hüsnü KARSLI (Tahir oğlu)
Kasım KARSLI HurĢit oğlu)
Kemal MENDERES KARSLI (HurĢit oğlu)
Makbule KARSLI (Tahir kızı)
Meryem ERDĠNÇ (Tahir kızı)
Mustafa KARSLI (HurĢit oğlu)
Münevver ÖZDEMĠR (HurĢit kızı)
Sabri KARSLI (HurĢit oğlu)
Süleyman KARSLI (HurĢit oğlu)
Tahir KARSLI (HurĢit oğlu)
Tevhide SERĠN (Tahir kızı)
Zeki KARSLI (HurĢit oğlu)

Ġstimlaki istenen miktar (m²)
239,52 m²
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Ġstimlakine karar verilen arazinin:
Ġli
: Adana
Ġlçesi
: Sarıçam
Mahallesi : Ġncirlik
Parsel No.
680

2807

Malikleri
Ali GEZE (Selahattin oğlu)
Gülay YILMAZ (Selahattin kızı)
Murat GEZE (Memet oğlu)
Mustafa Kazım GEZE (Ali oğlu)
Muzaffer GEZE (Selahattin oğlu)
Selçuk KARSLI (Mehmet oğlu)
ġükran GEZE (Sait kızı)
Ferhat BAYKARA (Memet oğlu)

Ġstimlaki istenen miktar (m²)
920,02 m²

594,94 m²
Genel Toplam: 5.935,27 m²
8374/1-1

—————

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 25.07.2018 Karar No: 527
N.V. Turkse Perenco ġirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARĠ/NTP/880 hak sıra
no’lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-6 lokasyonu ve ulaĢım yolu
ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle ġirketle sözleĢme
yenilemeyecekleri, eski Ģartların geçersiz olduğu ve yeni Ģartlarla tekrar sözleĢme yapılması
gerektiği bildirilmiĢ, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile
ihbarnameler gönderilmiĢ ve kamulaĢtırma görüĢmelerine davet edilmiĢlerdir. Ancak, arazi
sahiplerinin bir kısmı görüĢmelerde avukatları aracılığı ile temsil edilmiĢ ve anlaĢma
sağlanamamıĢ, bir kısmı ise hiç katılmamıĢ ve anlaĢmazlık tutanakları düzenlenmiĢtir. Bunun
üzerine ġirket tarafından anlaĢma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur
ilçesi, Alçık Köyü 261 ada 1 no’lu (önceki 183) parselin 731,94 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk
Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için
16.05.2018 ve 23.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuĢtur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol iĢlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı
bulunan, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aĢağıda ayrıntıları ve dosyalarında
mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 261 ada
1 no’lu (önceki 183) parselin 731,94 m2’lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir.
Ġstimlakine karar verilen arazilerin:
Ġli
: Diyarbakır
Ġlçesi : Sur
Köyü : Alçık
Ada No.
261

Parsel No.

1

Maliki
Meymene OĞUL (Mehmet Kızı)
YaĢar OĞUL (Mehmet Oğlu)
Rauf OĞUL (Recep Oğlu)
AyĢe KARAKAġ (Ali Kızı)
Sadık OĞUL (Murtaza Oğlu)
Süleyman OĞUL (Murtaza Oğlu)
Hasan OĞUL (Ahmet Oğlu)

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
731.94

8373/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 06.09.2018 Karar No: 531
N.V. Turkse Perenco ġirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARĠ/NTP/880 hak sıra
no’lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-17, Kayaköy-28, Kayaköy-29
lokasyon, ulaĢım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017
yılı sonu itibariyle ġirketle sözleĢme yenilemeyecekleri, eski Ģartların geçersiz olduğu ve yeni
Ģartlarla tekrar sözleĢme yapılması gerektiği bildirilmiĢ, bunun üzerine arazi sahiplerine
Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiĢ ve kamulaĢtırma görüĢmelerine
davet edilmiĢlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüĢmelerde avukatları aracılığı ile temsil
edilmiĢ ve anlaĢma sağlanamamıĢ, bir kısmı ise hiç katılmamıĢ ve anlaĢmazlık tutanakları
düzenlenmiĢtir. Bunun üzerine ġirket tarafından anlaĢma yoluyla kullanım hakkı mümkün
olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada 2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64
m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince
istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018 ve 23.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta
bulunulmuĢtur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol iĢlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı
bulunan, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aĢağıda ayrıntıları ve dosyalarında
mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada
2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64 m2’lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir.
Ġstimlakine karar verilen arazinin:
Ġli
: Diyarbakır
Ġlçesi : Sur
Köyü : Alçık
Ada No

Parsel No.

256

2

Ġstimlaki istenen miktar (m2)

Maliki)
Süleyman OĞUL Murtaza oğlu
AyĢe KARAKAġ Ali kızı
Meymene OĞUL Mehmet kızı
YaĢar OĞUL Mehmet oğlu
Rauf OĞULRecep
Sadık OĞUL Murtaza oğlu
Zeynep OĞUL Mehmet kızı
Mehmet OĞUL Ahmet oğlu
Meryem OĞUL Ahmet kızı
Ali OĞUL Ahmet oğlu
Hasan OĞUL Ahmet oğlu
AyĢe OĞUL Ahmet kızı
Lamia OĞUL Ahmet kızı
Fatma OĞUL Ahmet kızı

58.733,64 m²

Genel Toplam: 58,733,64 m²
8372/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8493/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8494/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8495/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8496/1-1

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8497/1-1

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8498/1-1

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8499/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2018 – Sayı : 30558

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

1

TEBLİĞLER
–– 2018 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

23

–– 2018 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

73

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

77

b - Çeşitli İlânlar

83

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

96

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

