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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YABAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini (YABAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, başta Çankırı ili olmak üzere tüm Türkiye’deki yaban

hayatı türlerinin sistematik, genetik, ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunlarla ilgili biyolojik

ve ekolojik araştırmaların yapılması, koruma altında bulunan türlerin yaşam alanlarıyla birlikte

korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan

araştırmacıları desteklemek, yeni araştırma yöntemlerini denemek, yaban hayvanlarının karşı-

laştığı doğal ve antropojenik çevresel problemlere yönelik tedbirleri geliştirmek ve uygulamak,

insan-yaban hayvanı çatışma yönetimini sağlamak, konuya yönelik laboratuvar, barınak, istas-

yon, gözlem evleri, hayvanat bahçesi ve koruma alanları oluşturmak, yarasaları ilgilendiren

konularda kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, konu özelinde her

yaş grubuna yönelik doğa eğitimleri vermek ve vatandaş bilimi metoduyla ülke genelinde yaban

hayatı farkındalığını arttırmak, yaban hayatı ve eko-turizm faaliyetlerini geliştirmek için gere-

ken mekanizmaların kurulmasını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çankırı ili ve doğal çevreleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan yaban hayatı

türlerini (flora ve fauna) belirlemek.

b) Çankırı ili ve çevresine ait olan flora ve faunanın korunması, incelenmesi amacıyla

yetiştirme çiftliği ve bu doğal kaynakların sergilenmesine yönelik bir müze oluşturmak.

c) Çankırı ili ve doğal çevreleri başta olmak üzere tüm Türkiye’deki yaban hayvan tür-

lerinden koruma altında bulunan türlerin yaşam alanlarıyla birlikte korunmasına yönelik uy-

gulamalar yapmak.

ç) Yaban hayvanlarından insana bulaşabilecek hastalıkların tespitine yönelik bilimsel

çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar düzenlemek.

d) Üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü eğitim ve uygulama prog-

ramlarının oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayatı uzmanları

için insan kaynağı oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel

faaliyetler düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak.
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g) Yaban hayvanlarına yönelik doğal ve/veya antropojenik sorunlarla ilgili olarak kamu

kurumları ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek ve talep olması halinde ya-

ban hayvanları barındıran birimlerde bu amaçla inceleme yapmak.

ğ) Yurt dışında aynı amaçla faaliyet gösteren gelişmiş merkezlerle iş birliği içinde ol-

mak, bu merkezlerden konusunda uzman kişilerin getirilmesini sağlayarak eğitim programları

açmak.

h) Yaban hayvanları ile ilgili müze, kitaplık, dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı

bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgeseller hazırlamak.

ı) Yaban hayatı ve eko-turizm ilişkisini geliştirecek uygulamalar ve etkinler düzenle-

mek.

i) Başta Çankırı ili olmak üzere tüm Türkiye’de eğitimin her seviyesindeki öğrencilere

yaban hayatı ve yaban hayvanları hakkında farkındalık sağlama ve koruma bilinci oluşturma

amacıyla eğitim faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı

aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör

yeni bir Müdür görevlendirir. 

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından devamlı

statüde çalışan en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(4) Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve herhangi bir nedenle

geçici olarak görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının

görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden herhangi

bir nedenle süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üze-

re yine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu top-

lantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.
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b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek

diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma

programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinas-

yonu ve iş bölümünü sağlamak. 

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından Müdür ta-

rafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak

üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi

bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim

Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır.

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste

üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, da-

nışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yö-

netimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerile-

rine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek.

b) Hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini

görüşüp karara bağlamak.

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek.

d) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp ka-

rara bağlamak.

e) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma

raporlarını hazırlamak.

f) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezde yürü-
tülen araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimle-
rinden yararlanılabilecek Üniversite ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere  toplam yedi ki-
şiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki defa olağan olarak toplanır. Ge-
rek duyulduğunda Müdür, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, Danışma Kuru-
lunun başkanıdır. Ancak Rektör gerekli hallerde Danışma Kuruluna başkanlık edebilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin

yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda
danışmanlık yapmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yaban hayatta
karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak proje önerileri geliştirmek ve iş birliği yapmak.

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde, verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kont-
rolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grup-
ları; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uz-
mandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üni-
versite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkeze alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar Mer-
kezin taşınır kaydına alınır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesinde ön li-

sans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen ön

lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile bu programlardaki kayıt işlemleri, eğitim ve
öğretim, sınavlar, geçişler, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve

benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
c) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu

iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının ağır-

lıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre
belirleyen sistemi,

d) Birim: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar
ve meslek yüksekokulunu,

e) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı; konservatuvar, yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarında müdürü,

f) Çift ana dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı
ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kuru-
lunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokulla-
rında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kuru-
lunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğ-
retimi,

ı) Ön lisans: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğ-
retimi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler al-

tında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,
k) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzaktan öğretim: Bilgi teknolojileri kullanılarak öğrencinin derslere sınıf ortamında

devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,
n) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
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o) YNO: Yarıyıl not ortalamasını, 
ö) Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
p) YSNO: Yıl sonu not ortalamasını,
r) Yan dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka

bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,
s) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uy-

gulanan eğitim-öğretim programını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş ve Kayıt İşlemleri 

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diploma-

larının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.
b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniver-

sitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınacak akademik birimlerde, akademik kurullarca belirlenecek o eğitim-öğretim yılı içinde
geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra, yapılacak özel yetenek sınavında başarılı
olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunun örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim prog-
ramlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde kayıtlı olmamak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre ilan edilen kayıt süreleri içerisinde e-devlet üzerinden veya Üniversite tarafından
belirlenip ilan edilen kayıt merkezlerinde şahsen yapılır. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat
başvuramayan adaylar, noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin ettikleri vekilleri
aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilir. Öğrencinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
yer alan adresi tebligat adresidir.  

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken
ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kaydı yapılmaz, kayıt
yaptırmış olanların kayıtları, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişilerin yatırmış
olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar
Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre

içerisinde Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını
yenilemek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatır-
mayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlana-
maz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile, ders kaydını yapmayan öğrenci, o
yarıyıl/yıl için kaydını yenilememiş sayılır. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.
(5) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen ve geçerli mazereti

olan öğrencinin kaydı, öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması hâlinde,
eğitim-öğretimin başladığı tarihi izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar alınacak ilgili yöne-
tim kurulu kararı ile yenilenir.
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(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme tarihlerinde, daha önce
seçtiği dersleri akademik danışmanının onayı ile değiştirebilir.

(7) 12 nci maddede belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenci, her
yarıyıl/yıl başında, Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 12 nci
maddede belirtilen ek süreler ve sınavlar için kaydını yeniler. Öğrencinin almış olduğu dersin
programdan kalkmış olması durumunda, öğrencinin birim kurulunca onaylanmış yürürlükte
olan programdaki eşdeğer bir derse kaydını yaptırması ve bu dersten başarılı olması gerekir.
Bu durumdaki öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrenciye tanınan diğer haklar-
dan yaralanamaz.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve materyal ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ilgili mevzuatta belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Katkı
payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirlenen hükümler uygulanır.
Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresine
sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, öğrenim
süresi içinde mezun olamamaları, yan dal/çift ana dal öğrenimlerini tamamlayamamaları ha-
linde ödeyecekleri katkı payının veya öğrenim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari ders-
lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu iti-
barıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde
birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari ders-
lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu iti-
barıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada
yaz öğretiminde alınan dersler dikkate alınmaz.

(6) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programlar ve dersler için 2547 sayılı Kanu-
nun 46 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen öğrenim ücretleri alınır.
Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan programlar için alınacak olan materyal ücretleri,
programa ilişkin Cumhurbaşkanınca her yıl için belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek
şekilde ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu birimi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Katkı payı veya öğrenim ücreti/materyal ücretini ödediği halde ders almayan öğ-
rencilere ödedikleri ücretler iade edilmez.

Kimlik kartı
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı kimlik kartı

verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenciler, kayıp ilânı ile birlikte kayıtlı oldukları birimlere

yazılı olarak başvurdukları takdirde, kendilerine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı
düzenlenir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılamayacak kadar yıpranması hâlinde, eski kimlik kartla-
rının iadesi koşuluyla öğrencilere yeni kimlik kartı düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Birimlerde uygulanacak akademik takvim, ilgili birim kurullarının

önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Bir eğitim ve öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur.

Gerekli görüldüğü takdirde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak
da okutulabilir.

(3) Bir yarıyıl en az on dört hafta ve yetmiş iş günüdür. Resmi tatil günleri ile yarıyıl/yıl
içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.  Se-
nato gerekli gördüğünde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(4) Gerekli görülen hâllerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya
pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 10 – (1) Bir diplomaya yönelik eğitim-öğretim programı, yükseköğretim ye-

terlikleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlanır. 
(2) Eğitim ve öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik, uygulamalı

dersler, pratik çalışma, atölye, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma
projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında yer alacak dersler, bunların saatleri, kredileri,
AKTS’leri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri ilgili akademik ana bilim/ana sanat dalı ku-
rullarının ve bölüm/program kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir
ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin hazırlan-
ması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, ilgili birimlerce hazırlanır ve
Senato tarafından onaylanır.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün
öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim yolu ile verilen
dersler için ilave bir ücret alınmaz.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 11 – (1) Birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğ-

retim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim
ve yaz öğretimi programları açılabilir.

Eğitim-öğretim süreleri 
MADDE 12 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olunan programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, eğitim-öğretim süreleri ön lisans programlarında iki yıl, lisans
programlarında dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda beş veya
altı yıldır. Bu süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında
yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda sekiz veya dokuz yıldır.
Öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar,
normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir. 

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak
işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine
getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son yarıyıl öğrencilerine, de-
vam koşulunu yerine getirdiği halde, başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakıl-
maksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken
ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil
olmak üzere, beş veya daha aza indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) İki ek sınav hakkı, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona
ermesini takip eden ve yeni eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlamadan önce kullandırılır. Sınav
tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili bi-
rimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler
de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre ve-
rilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile
bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması
gereken ders sayısını programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler
de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına
göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen
bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girer. 

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara
ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma
durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Söz
konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda ilgili
birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde AGNO’su 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayan son dönem öğrencilerine
veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine, not ortala-
malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır.
Öğrencilerin daha önce aldığı derslerde devam şartı aranmaz. 

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-
meyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır. 

(4) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla
yurt dışına çıkan ve bu nedenle kaydı dondurulan öğrencilerin,  yurt dışında bulundukları sü-
renin öğrenim süresinden sayılmaması için yurt dışına çıkış ve giriş tarihlerini gösteren pasaport
kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmeleri zorunludur.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi azami iki yıldır. Öğrencinin hazırlık sı-
nıfında geçirdiği öğrenim süresi, azami sürelerin hesaplanmasında sayılmaz.

Derslerin kredi değeri ve saati
MADDE 13 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yük-

seköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim
yeterlikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak
birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğ-
rencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kaza-
nımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen
diğer faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundurulur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesi ile hesaplanır. Ulu-
sal kredisi ise bir yarıyıl içinde haftada 1 saatlik teorik ders; 1-3 saatlik seminer; 2-4 saatlik la-
boratuvar, atölye veya klinik çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder.
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(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için derslerin yıllık kredi
toplamı 60 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edil-
mez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin miktar olarak belirtilmesi yeterli-
dir.

(5) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi 45 dakikadır. Haftalık ders
çizelgeleri, dersler arasında en az 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Dersler
MADDE 14 – (1) Ders, uygulama ve diğer faaliyetlerin öğrenim kazanımları, program

kazanımlarına uygun olarak hazırlanır.
(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ön koşul dersler olarak grup-

landırılır. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.
b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ile yabancı dil dersleridir.
c) Seçmeli dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için önerilen derslerin içerisinden se-

çebileceği derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki tür-
dür:

1) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan
ve mesleği ile ilgili formasyonu tamamlayan derslerdir.

2) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programının alanı dı-
şında, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından açılan derslerdir.

ç) Ön koşullu ders; öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için bir veya daha çok ön koşul der-
sinin başarılmış olmasını gerektiren derstir.

d) Ön koşul dersi; öğrencinin ön koşullu bir derse kayıt yaptırabilmesi için başarmış
olması gereken derstir. Ön koşullu ve ön koşul dersler, ilgili birimin bölüm/program kurulla-
rınca gerekçeleri belirtilerek birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senato-
nun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğreniminin ilk yılındaki öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm/programın birinci sınıfına
ait derslerin tamamını almakla yükümlüdür.

(4) Kapatılmış bölüm veya programlarda öğrenim görmekte olan ve alttan dersi kalan
öğrenciler bu dersleri, ilgili birimlerin yönetim kurullarının kararı ile bir başka fakülte, yük-
sekokul veya meslek yüksekokulundan alabilir.

(5) Daha önce alınmış ancak başarısız olunmuş bir dersin tekrarında ilgili birimin yö-
netim kurulunca aksi kararlaştırılmadığı sürece devam etme zorunluluğu aranmaz. 

Öğretim programı
MADDE 15 – (1) Diploma programını bitiren bir öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri

ve yetkinlikler program kazanımlarını oluşturur. Paydaş görüşleri ve ihtiyaçları, kalite kontrol,
akreditasyon süreçleri dikkate alınarak program kazanımları bölüm kurulu tarafından belirlenir
ve ilgili birim kurulu tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programı, 17 nci maddede belirtilen ders izleme programının öğrenme ka-
zanımları dikkate alınarak, ilgili akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ile bölüm
kurulunca belirlenir ve ilgili birim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu karar, Senatonun onayı
ile kesinleşir.

(3) Öğretim programında; her yarıyılda/yılda okutulacak ders ve diğer faaliyetler ile
bunların teorik ve uygulamalı ders saatleri, kredileri ve her bir program kazanımına katkısı be-
lirtilir.
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(4) Öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin toplam kredisi,
öğretim programının toplam kredisinin %60’ından az olamaz.

(5) Öğretim programlarındaki seçimlik ders ve seçimlik diğer faaliyetlerin toplam kre-
disi, öğretim programının toplam kredisinin %15’inden az, %40’ından fazla olamaz.

Ders açma esasları
MADDE 16 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanla-

rınca okutulacağı, akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen
öneriler göz önüne alınarak ilgili birim yönetim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır. Ders-
lerin öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtımı esastır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması halinde ilgili

birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının
yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini iz-
leyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci
danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi/çizelgesi ve sorumlu öğretim
elemanları her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on iş günü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde
haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.

(5) Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı,
ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurul-
larından gelen öneriler göz önüne alınarak birim yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ders izleme programı
MADDE 17 – (1) Birimler ders izleme programlarının hazırlanmasında kullanılmak

üzere bir ana ders izleme programı oluşturur. Bu ana ders izleme programı ilgili bölüm kurulu,
kararı ile onaylanır. Bu ana ders izleme programları internet ortamında ders kataloğu olarak
yayımlanır. Her ders için dersin öğretim elemanı tarafından bu ana ders izleme programına uy-
gun şekilde bir ders izleme programı hazırlanır. Ders izleme programları, kayıt yenileme dö-
neminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders izleme programında; dersin amacı, öğrenim kazanımları, öğrenim kazanımları
ile program kazanımları ilişkisini gösteren tablo, dersin teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin
içeriği, haftalık günü ve saati/çizelgesi, kredisi, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı,
derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanlarına ait iletişim bil-
gileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları ile bunların öğrenci iş yüküne katkıları yer
alır.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-
maların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı
öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders izleme programında belirtilir.

(4) Birden çok gruba ayrılan derslerde; birinci ve ikinci öğretim programlarının sınavları
ortak yapılmaz, bu derslerde birinci ve ikinci öğretim programları birbirinden bağımsızdır ve
bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslerin ders izleme programları dersi verecek öğretim elemanları tarafından ortak
olarak hazırlanır.

b) Derslerin sınavları ve değerlendirmeleri ortak olarak yapılır.
c) Derslerin birden fazla öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda ilgili birim

yöneticisi, ders izleme programlarının hazırlanması, sınavların ve değerlendirmelerin ortak ya-
pılması ve sınav sonuçlarının akademik takvime uygun olarak ilan edilmesi hususunda dersi
veren öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.
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Akademik danışmanlık
MADDE 18 – (1) Her öğrenciye, kayıtlı bulunduğu birimdeki akademik programı iz-

lemesini sağlamak üzere, bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman; bölüm başkanı veya program başkanının önerisi ile birim

yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle
görevinde bulunamayacak olan akademik danışman, bu durumu yazılı olarak birimine bildirir.
Mazereti kabul edilen öğretim elemanının yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici
olarak bir öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir ve bu görevlendirme, il-
gili öğrencilere duyurulur.

(3) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu prog-
ram çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak de-
ğişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

(4) Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur. Öğ-
rencilerin ders alma-bırakma işlemleri akademik danışmanları tarafından onaylanmadan ke-
sinleşmez.

Ders alma
MADDE 19 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-

lerden oluşur. Öğrenciler kayıtlı oldukları programın bulunduğu yarıyıl/yıldaki tüm dersleri bu
Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere almakla yükümlüdür.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki yarıyıl/ilk yılda
genel akademik başarı not ortalamalarına bakılmadan kayıtlı oldukları programlardaki bütün
dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrencilerin başarı durumuna göre alabileceği toplam AKTS limitleri aşağıda be-
lirtilmiştir:

Bir Yarı Yılda Bir yılda 
AGNO Alttan ders* Yeni ders Üstten ders AKTS AKTS
<2,00 Almalı Alabilir Alamaz 30 60
2,00-2,99 Almalı Alabilir Alamaz 40 80
3,00-3,49 Olmamalı Alabilir Alabilir 40 80
3,5-4,0 Olmamalı Alabilir Alabilir 45 90
* F1, F2, F3 ve hiç almadığı veya başarısız olduğu dersleri zorunlu olarak, D1, D2, ve

D3 şartlı geçtiği derslerini isteğe bağlı olarak tekrar alabilir.
a) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, alt sı-

nıflarda hiç almadıkları, devamsız veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla,
bulundukları yarıyıl/yıl derslerini alırlar. Öğrenciler şartlı geçtikleri dersleri isteğe bağlı olarak
alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 30, yılda en fazla 60 AKTS ders ala-
bilir.

b) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00-2,99 olan öğrenciler, alt sınıflarda
hiç almadıkları, devamsız veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulun-
dukları yarıyıl/yıl derslerini alır. Üst sınıflardan asla ders alamaz. Öğrenciler şartlı geçtikleri
dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 40, yılda
en fazla 80 AKTS ders alabilir.

c) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,00-3,49 olan ve alt yarıyıllarda/yıllarda
başarısız dersi bulunmayan onur öğrencileri, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki
öğrenciler bir yarıyılda en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alabilir.

ç) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,50-4,00 olan ve alt yarıyıllarda/yıllarda
başarısız dersi bulunmayan yüksek onur öğrencileri, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu du-
rumdaki öğrenci bir yarıyılda en fazla 45, yılda en fazla 90 AKTS ders alabilir.
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(4) 33 üncü madde hükümleri uyarınca kayıt donduran, kendi isteğiyle öğrenimine ara
veren veya süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden öğrenciler; öğrenimlerine
kaldıkları yarıyıl/yıldan devam eder.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 20 – (1) Diğer üniversitelerde özel öğrenci statüsünde veya yaz okullarında

ders almak isteyen öğrenci, yarıyıl/yıl başlamadan önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne
başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili kurul karar verir. İlgili yönetim ku-
rulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki yarıyıl/yıl ders kayıt yenileme günleri sonuna
kadar transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen
esaslar uyarınca yapılır.

Derslere devam
MADDE 21 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav-

larına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en
az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az
%85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenip
devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son haftasının başında ilan edilir.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp
aranmayacağı ilgili birim kurulunca belirlenir.

(3) Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili
mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yıl

sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca,
dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına
karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sı-
navlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. 
b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on

beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca ka-
rara bağlanır ve ilan edilir. 

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.
ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır. 
d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzer-

lerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.
e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yıl sonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.
f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına

bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu
sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde
%80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.
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(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler
için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl/yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır.
Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması
ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece
uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. 

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ön-
ceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için
birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan aka-
demik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlar-
dır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda,
ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şart-
larını yerine getirmiş olmaları gerekir. 

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme

sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı
olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam
koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer. 
(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve

takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı
olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin
esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.
b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına

girme şartını sağlamaları gerekir. 
c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar

dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yıl sonu bütünleme sınavların-
dan sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği
yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı pa-
yını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek
derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır. 

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayıla-
bilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları
zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun ola-
bilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını ye-
rine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını
yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek
sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu
MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit

edilir.
b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun

%60’ı toplanarak bulunur.
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c) Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:
1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken başarı

notunun baraj değeridir. Bu not, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için
en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan
geçebilmeleri için yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 üzerinden alması gereken asgari not, ön
lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato ta-
rafından artırılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan
öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

Notlar ve dereceleri
MADDE 24 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve

karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Not Aralıkları Harf Notu Dört Üzerinden Başarı Katsayısı Anlamı

95-100 A1 4,00 Başarılı
90-94 A2 3,75 Başarılı
85-89 A3 3,50 Başarılı
80-84 B1 3,25 Başarılı
75-79 B2 3,00 Başarılı
70-74 B3 2,75 Başarılı
65-69 C1 2,50 Başarılı
60-64 C2 2,25 Başarılı
55-59 C3 2,00 Başarılı
50-54 D1 1,75 Şartlı Başarılı
45-49 D2 1,50 Şartlı Başarılı
40-44 D3 1,00 Şartlı Başarılı
35-39 F1 0,50 Başarısız
0-34 F2 0,00 Başarısız

0 F3 0,00 Devamsız
(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.
(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu

altında kalan limitidir.
(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav

notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o
dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.
(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile

gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.
(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında

her yarıyıl/yıl sonunda öğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu
amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten
alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS
kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan
dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO
elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır.
Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.
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(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölü-

mün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başar-
ması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2, F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’su-
nun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğ-
renciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci
topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burs-
lara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrar-
lar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek
için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğren-
cinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi
MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri

kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.
Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi
MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam

eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az
sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun
%70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yıl sonu sınavına katılmazlar. Bu öğrenci-
lere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak
sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu
sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesap-
lanır.

Stajlar
MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek

yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yük-
seköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine tabidir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden

itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yaparlar. İtirazlar, sadece
maddi hata bakımından yapılır. İtiraz, ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından
incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa
bu sonuç, ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür. İlgili yönetim kurulu, kararı on beş iş günü
içinde Rektörlüğe bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik
olması hâlinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar ve diğer öğrencilerin notlarının hesaplanma-
sında dikkate alınmaz.

Mezuniyet
MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dahil; ön lisans

programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında
300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlamalıdır.
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(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün
dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalış-
maları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan
öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları
dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğ-
rencinin aldığı son not geçerlidir.

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yük-

sekokullarından mezun olan öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalar verilir:
a) Meslek yüksekokulu diploması; Üniversiteye bağlı bir meslek yüksekokulu ile ilgili

eğitim-öğretim programında öngörülen tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme
çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili dalda verilen diplomadır.

b) Ön lisans diploması; meslek yüksekokulu dışında, herhangi bir fakülte veya yük-
sekokulun eğitim ve öğretim programının ilk dört yarıyılındaki derslerden başarılı olan ve son-
raki yıllarda Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara
göre verilen diplomadır.

c) Lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi dört yıl olan fakülte ve yük-
sekokullardaki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile
tamamlayan öğrencilere ilgili dalda verilen diplomadır.

ç) Yüksek lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi beş yıl ve daha fazla
olan fakültelerdeki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı
ile tamamlayan öğrencilere ilgili dalda verilen diplomadır.

(2) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimden mezuniyetine, ilgili birimin yönetim kurulu
karar verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mazeretler Hali, Kayıt Dondurma, Kayıt Silme ve Disiplin İşleri

Ara sınavlarda mazeret hâli
MADDE 32 – (1) Bir dersin ara sınavına ilgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği

haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret ara sınavı açılır.
(2) Bu öğrenciler mazeretlerini ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde bu ma-

zeretlerini gösteren belgeleri eklemek suretiyle, ders aldıkları birimin dekanlığına veya mü-
dürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul
edilmez.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için, 22 nci maddenin
beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin
ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları sürelerde hiçbir
sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurma
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin kayıtları haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde ilgili

birim yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser,
verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan durumlarda alınan sağlık
raporları değerlendirilerek yukarıda belirtilen bir yıllık süre, iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde
öğrenciler izinli sayılır.

(2) Kayıt dondurmada haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
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b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca
öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu
kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-
luyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı hâlinde bakacak başka kimsesinin bulun-
maması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun
ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-
luyla, ekonomik nedenlerle ilgili birim yönetim kurulu kararıyla izinli olarak öğrencinin öğre-
nimine ara vermiş olması.

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, öğren-
cinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

g) Öğrencinin tutuklu olması.
ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj,

araştırma gibi imkânların doğması.
h) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Yönetim Kurulunca

kabul edilecek diğer hâllerin ortaya çıkması.
Kayıt silme
MADDE 34 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrencinin kaydı silinerek, Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.
b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci

olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili yönetim

kurulunun kararıyla yapılır.
(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri

bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, ilgili birim tarafından fotokopisi

alındıktan sonra verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.
(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-

rumun/birimin yazısı üzerine, ilgili kuruma gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğ-
rencinin dosyasında saklanır.

(6) Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmek için,
programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getire-
mediği ders sayısını beş dersin altına düşüremeyen öğrencilerin kaydı ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile silinir.

(7) Azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra verilen ek süre ve ek sınav haklarını
kullanan öğrencilerin, birden çok dersten başarısız olmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı
ile kayıtları silinir.

Disiplin
MADDE 35 – (1) Disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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ALTINCI BÖLÜM
Ders Muafiyet, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Meslek Yüksekokullarına

Geçiş ve İntibaka İlişkin Esaslar

Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 36 – (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış, bu yük-

seköğretim kurumundan mezun olmuş veya ayrılmış olan, fakülte, yüksekokul, konservatuvar
ve meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıt yaptırdıkları bölüm
veya programın müfredatında yer alan ve daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından al-
mış ve başarmış oldukları eşdeğer dersler için, ilk iki hafta içinde muafiyet talebinde bulunabi-
lirler.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihine
kadar öğrencilerin muafiyetine karar verir.

(3) Muafiyeti istenen dersin değerlendirmesi; öğrenme çıktıları öncelikli olmakla bir-
likte, kredi/saat değeri, içeriği ve gerektiğinde dersin ön lisans veya lisans programında alınmış
olması dikkate alınarak, birim yönetim kurullarınca yapılır.

(4) İlgili kurumda alınan notun harf notu değeri, Üniversite harf not sistemine dönüş-
türülür. Bu harf notu Üniversite otomasyon sistemine girilir. Harf notunun puan aralığının arit-
metik ortalaması var ise bu not da otomasyon sistemine kaydedilir.

(5) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yükseköğretim
kurumundan almış oldukları derslerin eşdeğerliliğine ilişkin; ilgili bölüm/programın muafiyet
ve intibak komisyonunun raporu olumlu ise, ilgili yönetim kurulunca karar verilebilir. Eşdeğer
saydırılan derslerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi gibi değerlendirilir.

(6) Ders muafiyet talebinde bulunan ve bu talebi ilgili yönetim kurulunca uygun görülen
öğrenciler, öğrenime başladıkları ilk yarıyıl/yılda, kayıtlı bulunduğu programdaki dersleri,
muaf sayıldığı dersler hariç, alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile üst
yarıyıl/yıldaki dersleri alabilirler.

(7) Ders muafiyeti nedeniyle, kayıt yılı itibarıyla üst yarıyılda/yılda, 19 uncu madde
hükümleri kapsamında ders alan öğrenciler, sorumlu oldukları eğitim-öğretim programını başarı
ile tamamladıkları takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama
MADDE 37 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına giriş ve devam

koşulları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokul-
ları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hak-
kında Yönetmelik; öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans programına giriş ve de-
vam koşulları 16/11/1983 tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Ye-
tiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre düzenlenir.

Programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi
MADDE 38 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana

dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) İkinci öğretime devam eden öğrencilerden, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın
bütün derslerini başarmak ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olanlar normal öğ-
retim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretimden ikinci öğretime de yatay geçiş
yapılabilir; bu yatay geçişler normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Meslek yüksekokullarına geçiş
MADDE 39 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğren-

ciler; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olmaları
şartıyla, almış oldukları ön lisans diploması ile meslek yüksekokullarına başvurmaları halinde,
bu öğrencilere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Yabancı dille eğitim-öğretim
MADDE 40 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 2547 sayılı Kanunun 49 uncu madde-

sine ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 41 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi; kısmen veya tamamen ya-

bancı dille eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim ya-
pılan programların isteğe bağlı kontenjan dahilinde bir yıl süreli hazırlık sınıflarını ve Türkçe
eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencilerin bir yıl süreli Türkçe hazırlık sı-
nıflarını kapsar.

(2) Yabancı diller hazırlık sınıfında, yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin
hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci
yılda isteğe bağlı hazırlık eğitim ve öğretimi verilmez. Ancak, yabancı dilde veya Türkçe eğitim
ve öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenciler sonraki yıl tekrar yeterlilik sınavla-
rına girerler.

(4) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim ve öğretim yapan programlara kayıtlı
olan öğrencilerden ikinci yılın sonunda başarısız olanların kaydı silinir. İlişiği kesilen öğren-
ciler, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara ilgili mevzuat hükümlerine göre yerleşti-
rilebilirler.

(5) İsteğe bağlı kontenjan dahilinde hazırlık sınıfları bir yıl sürelidir. Bu süre sonunda
öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa geçiş yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uy-
gulanır.

Azami sürelerin hesaplanması 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı veya öncesinde İnönü Üni-

versitesine kayıtlı olup, Malatya Turgut Özal Üniversitesine aktarılan öğrenciler için 12 nci
maddede belirtilen azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
başlangıç kabul edilir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İnönü Üni-

versitesinden Malatya Turgut Özal Üniversitesine aktarılan kayıtlı öğrenciler, ikinci yarıyılın
sonundan itibaren AGNO’su 1,80’in altında olanlar, alt sınıflarda hiç almadıkları, devamsız
veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl/yıl derslerini
alırlar. Bu durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İnönü Üniversitesinden Malatya
Turgut Özal Üniversitesine aktarılan kayıtlı öğrenciler, ikinci yarıyılın sonundan itibaren
AGNO’ları, 1,80-2,99 arasında olanlar, alt sınıflarda hiç almadıkları, devamsız veya başarısız
oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl/yıl derslerini alırlar. Bu du-
rumdaki öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ders alabilirler. 

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans

programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, konservatuvar, yüksek-
okul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Aktif öğrenci: Derse yazılma yapabilen ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrenci,
b) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) AODR: Avrupa Ortak Dil Referansını,
ç) Başarı Notu: Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için verilen harf no-

tunu, 
d) Bölüm Başkanı: İlgili bölüm başkanını,
e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-

yıtlı bulunduğu programın önerisi ile ilgili kurul tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
f) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla pro-

tokol çerçevesinde yürütülen programlarını,
g) Ders koordinatörü: Ders amaç ve hedeflerini, içeriklerini, ölçme değerlendirme yön-

temlerini, dersin öğrenim çıktılarını belirleyen ve program çıktıları ile ilişkilendiren kişiyi, 
ğ) Dönem: Yarıyıllık eğitim sistemine tabi bölümlerde güz ve bahar yarıyılını, yıllık

eğitim sistemine tabi bölümlerde ise bir eğitim-öğretim yılını,
h) Dönem Sonu Not Ortalaması (DNO): Ders planında ilgili dönemde belirlenen ders-

lere göre hesaplanmış not ortalamasını,
ı) Dönem Sonu Sınavı: Güz, Bahar Dönemi ile Yaz öğretimi sonunda yapılan final ve

bütünleme sınavlarını, 
i) Eğitim Birimi: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunu,
j) Ekle-sil dönemi: Senatoda belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilen ta-

rihler arasında, öğrencinin ilgili dönemde yazılmış olduğu derslerden çekilmesi veya derse ya-
zılması işleminin yapıldığı zaman dilimini,  

k) Fakülte: Sakarya Üniversitesine bağlı fakülteleri,
l) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu ve notu oluşmuş derslerin

ortalamasını, 
m) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, kon-

servatuarda konservatuar kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
n) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulu, konservatuarda konservatuar yönetim kurulu, meslek yüksekokulla-
rında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
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o) İntern: Tıp Fakültesinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde,  son sınıfa geçtiği belge-
lenmiş öğrenciyi, 

ö) Kayıt yenileme: Katkı payı ve öğrenim ücreti yükümlülüğü varsa yatırılmasını ve
derse yazılma işlemlerinin yapılmasını,

p) Meslek Yüksekokulu: Sakarya Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
r) Pasif öğrenci: Sistem üzerinde kaydı olup, öğrencilik haklarından yararlanamayan

öğrenci,
s) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
ş) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
t) Staj: İşyeri, intern, alan uygulaması veya klinik uygulamalarını, 
u) Uluslararası Ortak Ön Lisans/Lisans Programı: İlgili birim kurulunun kararı, Sena-

tonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu
ile imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

ü) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
v) Üniversite Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
y) Yabancı Diller Bölümü: Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,
z) Yüksekokul: Sakarya Üniversitesine bağlı yüksekokullarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Kayıt Yenileme, Danışmanlık, 

Yatay-Dikey Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ve İntibak

Yeni kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yeni kayıt yaptırabil-

mek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgili programa yerleştirilmiş olmak gerekir.
Ancak özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde yukarıdakilerin dışında aranacak genel ve
özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.  2547 sayılı Kanunun
45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yurt dışından öğrenci kabulüne iliş-
kin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Yeni kayda hak kazananlar belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde
kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler. Kaydını e-Devlet üze-
rinden yaptıranlardan kayıt için ayrıca belge istenmez. e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayanlar
kayıt belgelerini belirlenen tarihlerde Üniversitenin kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır.

(3) Yeni kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda, Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan
edilir. Belirlenen esasların tamamına uyanlar kaydını yaptırır.

(4) Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği
programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato ka-
rarlarına göre yapılır.

(5) Kayıtlarını yeni yaptıran öğrencilere öğrenci kimlik kartı düzenlenir.
(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm bel-
geler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle
ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı
MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payları – öğrenim ücretleri ilgili dönem başlarında akademik
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takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmeyenler o dönem
için kayıt yenileme yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Birimlerde her öğrenci için Üniversiteye yeni kayıt olduğunda, kayıtlı

olduğu programda görevli olan bir öğretim elemanı, ilgili kurul tarafından danışman olarak
görevlendirilir. İlgili kurul gerekli gördüğü hallerde danışman değişikliği yapabilir.

(2) Danışmanın görevleri şunlardır: 
a) Danışman, derse yazılma sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli

derslerin belirlenmesini, ders plan değişikliği nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğ-
rencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağ-
lamakla görevlidir.

b) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; üniversite yaşamına uyum, mesleki
gelişim, kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, derse yazılmasını
yaparak kaydını yeniler. Kaydını yenileyen öğrenci aktif öğrenci statüsünü kazanır. Senato ve
Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara uymayan veya ödemesi gereken katkı
payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez, bu öğrenci pasif
öğrenci statüsüne girer. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri ve eksik ders almış oldukları
dönemler öğretim süresinden sayılır. 

(2) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere 30 AKTS ile birlikte
10 AKTS veya 2 derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci; alt dönemlerden hiç almadığı ya da devam
şartı sağlamadığı ders veya derslere öncelikle yazılmak zorundadır. Öğrenci, bu dersler farklı
dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait ders-
lere yazılır. İlk iki yarıyıl sonundan veya yıllık program olan bölümlerde birinci yılın sonundan
itibaren, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel ağırlıklı
not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenciler bulundukları dönemin bir üst sınıfından ders ala-
biliriler. Bu öğrenciler bir dönemde 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS veya 3 derse kayıt yaptıra-
bilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not
ortalamasına katılır. Çift Ana Dal ve Yandal Programında kayıtlı öğrenciler kayıtlı olduğu her
iki programdan bir dönemde toplam 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS veya 3 derse kayıt yaptı-
rabilir. 

(3)  Lisans programlarında dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla, bulunduğu döneme kadar
tüm dersleri almış olmak şartıyla, en son GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci, bulunduğu ya-
rıyıl ve üst yarıyıllardan derslere yazılmaz. GNO hesabında alınan son notlar dikkate alınır.
Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) İşletmelerde veya kurumlarda uygulamalı eğitim yürüten programlarda, öğrencilerin
uygulama yapmak üzere işletme veya kurumlara gönderilmesi ile ilgili hususlar Senato esasları
ile belirlenir. 

(5) Üniversite Senatosunun belirlediği mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyen öğ-
renciler; akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm/program başkanlığına kayıt ye-
nileme başvurusunu yapar. Mazeretleri, ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca kabul edi-
lenlerin kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir. Derse yazılma işleminden öğrenci sorumlu-
dur.
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(6) Ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrenciler, ders programlarında ça-
kışan derslere kayıt olamaz. Ancak, devam şartı sağlanmış önceki dönem dersleri için bu fık-
radaki ders çakışmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Akademik takvimde belirlenen mazeretli
derse yazılma tarihlerinde, öğrencinin başvurusu üzerine bölüm/program başkanlığının uygun
görüşü ve eğitim biriminin yönetim kurulu kararı ile çakışan ders farklı programlardan alına-
bilir. 

(7) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almak istediği ders açılmadığı takdirde farklı
programdan ders alma talepleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir.

(8) Öğrenci, danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili yılın/yarıyılın ekle-sil dönemi
içinde ders/dersleri bırakabilir veya yeni derse/derslere yazılabilir.

(9) 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen hususlarda Tıp Fakültesi
ve Diş Hekimliği Fakültesinin Yönergelerindeki özel hükümler uygulanır. Yönergelerde hüküm
bulunmayan hallerde Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri

ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 
(2) Meslek Yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçişlerinde, ilgili

mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
(3) Çift ana dal ve yan dal programlarına yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte;

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Kredi ve not transferi
MADDE 9  – (1)  Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, af, akademik değişim

programları veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üni-
versiteye yeni kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferleri Senato tarafından belirlenecek
usul ve esaslara göre yapılır.

Önceki öğrenmelerin tanınması 
MADDE 10 – (1) Önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri

ve Senato tarafından belirlenen esaslar ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim, yıl veya yarıyıl esasına göre düzenlenir. 
(2) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavları hariç her biri en az 14 haftadan oluşan güz

ve bahar yarıyıllarını kapsar. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.
(3) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir ve en geç nisan ayı sonuna kadar

ilan edilir. 
(4) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir.

Yaz öğretimi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri 
MADDE 12 – (1) Azami eğitim – öğretim süreleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desinin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır. 
(2) Birimlerin ilgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar (kayıt dondurma) prog-

ram süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir. 
(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim sü-

resinden 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 kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
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Öğretim planları
MADDE 13 – (1) Ders plan ve kredileri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a)

ve (b) fıkraları gereğince,  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre Senato tara-
fından belirlenir. Ders plan ve kredilerindeki güncellemeler Senato tarafından belirlenen tarihler
arasında yılda bir kez yapılır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, klinik ve alan uygulamaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları
kapsar. Dersler zorunlu ve seçmeli olabilir.

(3) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı
dil destekli programlar uygulanabilir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eği-
tim-öğretim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması,
sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hazırlan-
mış Senato esaslarına göre düzenlenir.

(4) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı, derslerin teorik,
uygulama ve laboratuvar saatleri, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması, alınan karardan bir akademik yıl sonra
uygulamaya girer.

(5) Haftalık ders programları ilgili kurul kararları ile Senatoya sunulur. Senato onayın-
dan geçen haftalık ders programları; öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen
süre içinde ilan edilir. Seçmeli derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından ya-
pılır.

(6) Staj, işyeri uygulaması ve intern uygulaması; kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen ilgili birimlerin yönerge ve esasları çerçevesinde
yürütülür. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde staj, intern ve klinik uygulamalar; akademik
takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durum-
larda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Yapılma İlkeleri, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme, 

İtiraz, Ders Tanım ve Uygulamaları

Derslerin yapılma ilkeleri
MADDE 14 – (1) Her ders için bir ders koordinatörünün atanması zorunludur. Üniver-

site ortak derslerine Senato, eğitim birimleri ortak derslerine birim kurulları,  bölüm derslerine
ise bölüm kurulları tarafından koordinatör atama işlemi yapılır.  Ders koordinatörü ders tanım
ve uygulama bilgilerini dersi verecek bütün öğretim elemanlarının görüşünü alarak belirler.
Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ve kullanılacak yöntemler Senato tarafından kabul edilen
Sakarya Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesinde belirlenir.

(2) Öğrenci ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı dersten veya uy-
gulamadan yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az
%70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve
Türkçe hazırlık programlarında en az %80 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları,
ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son hafta-
sının başında ilan edilir ve bu öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Uzaktan eğitim prog-
ramlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri, ilgili bölüm başkanlığı
tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir. Devam zorunluluğuna ilişkin Tıp
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller ve hazırlık eğitimi veren birimlerin yö-
nergesinde özel düzenlemeler getirilebilir. 

(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 
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Sınavlar ve başarı değerlendirme
MADDE 15 – (1) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri derse ya-

zılma haftasından önce ilan edilir. Tüm dersler için, sınav türleri, ölçme sayısı ve oranları, Sa-
karya Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesinde belirlenen ilkelere göre düzenlenir.

(2) Yıl içi sınav programları sınavdan en az bir hafta önce ilan edilir.
(3) Dönem sonu sınav programları, ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve akademik

takvimde belirlenen sınav dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar prog-
ramda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır.  Sınav düzeni, sınav görevleri hususunda uyulacak
kurallar ile sınav görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Sakarya Üniversitesi Sınav Yönergesine
göre belirlenir. 

(4) Dönem içi ölçme sonuçları; öğretim elemanları tarafından ölçmenin yapıldığı ta-
rihten itibaren iki hafta içinde öğrencilere ilan edilir.

(5) Dönem sonu başarı değerlendirmeleri Sakarya Üniversitesi Ölçme ve Değerlendir-
me Yönergesine göre yürütülür.

(6) Dönem sonu başarı notları; sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta
içerisinde dersin koordinatörü tarafından ilan edilir ve başarı listeleri bölüm başkanlığına iki
nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanı listelerden birini en geç iki gün içerisinde öğrenci
işleri birimine teslim eder.

(7) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, bu maddede belirtilen hususlarda yöner-
gelerinde özel hükümler getirebilir. Hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri
uygulanacaktır.

Ders başarı notu
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin aldıkları derslerde gösterdikleri başarı notları harf ile

gösterilir. 
(2) Ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav puanlarının birlikte değerlendiril-

mesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. 
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, dönem içi ve dönem sonu sınavlarının oransal

ağırlıkları % 40’ın altında olmamak koşuluyla, ilgili birim kurullarının önerisiyle ve Senatonun
kararıyla belirlenir.

(4) Değerlendirmeler, mutlak veya bağıl değerlendirme ölçütlerine göre yapılır ve Sa-
karya Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine göre yürütülür. Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi ve hazırlık sınıflarında ölçme değerlendirme işlemleri, ilgili birimlerin
Yönergelerinde düzenlenir.

a) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:
Başarı Derecesi Başarı Notu Harfli Başarı Notu Katsayı
Pekiyi 90,00 - 100,00 AA 4.00
İyi-Pekiyi 85,00  -  89,99 BA 3.50
İyi 80,00  -  84,99 BB 3.00
Orta-İyi 75,00 -  79,99 CB 2.50
Orta 65,00  -  74,99 CC 2.00
Zayıf-Orta 58,00  -  64,99 DC 1.50
Zayıf 50,00  -  57,99 DD 1.00
Başarısız 40,00  -  49,99 FD 0.50
Başarısız 0  -  39,99 FF 0.00
Devamsız -- DZ 0.00
Sınava Girmedi -- GR 0.00
Yeterli -- YT --
Yetersiz -- YZ --
Muaf -- MU --
Eksik -- E --
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b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi

başarmıştır. 
2) FD, FF notları öğrencinin dersten başarısız olduğunu belirtir.
3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere DZ notu verilir. DZ notu, not ortalamaları
hesabında FF notu işlemi görür.

4) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın
GR notu verilir. GR notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

5) MU notu muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. MU
notu, not ortalamaları hesabına katılmaz.

6) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not orta-
lamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Ba-
şarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

7) E notu, staj, işyeri eğitimi, intern ve klinik uygulamalar gibi uygulamalı derslerde,
eğitim ve öğretim faaliyetinin belirlenen akademik takvime göre tamamlanamaması hallerinde
dersin koordinatörünün kararı ile tamamlanması için verilen ek süreyi ifade eder. Ek süre, E
notu girildiği tarihten itibaren Senato tarafından belirlenecek süreyi geçemez. Eğer ders notu
bu süre zarfında sisteme girilmez ise YZ harf notu ile değiştirilir.

Not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile

belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan
harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi de-
ğerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa
DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir.

(2) GNO ve DNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki
hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9
ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(3) GNO ve DNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son harf
notu ve kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan
dersin harf notu ve kredisi esas alınır. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

Mazeret sınavı 
MADDE 18 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato tarafından düzenlenir. 
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilanını izleyen

5 iş günü içinde kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına dilekçeyle yapar. İlgili öğretim elemanı,
itiraz edilen sınavı inceleyerek, en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucu bölüm başkan-
lığına yazılı olarak bildirir. İtiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, başarı durumu
yeniden değerlendirilerek sonuç ilgili eğitim birimi yönetim kurulu tarafından karara bağlanır
ve ilan edilir. Öğrenci, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe dilek-
çeyle itirazda bulunabilir. Rektörlük ilgili sınavla alakalı uzmanlardan oluşan bir komisyon
kurmak suretiyle itirazı inceler. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 20 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yüksek-

öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 21 – (1) Bulunduğu döneme kadar, tüm dersleri almış ve başarılı olmuş, her-

hangi bir disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, yaz öğretimi hariç, herhangi bir dönem so-
nunda, o döneme ait not ortalaması en az 3.00 en çok 3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi, en
az 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılır.
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(2) Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi yönergeleri ile bu hususta özel düzenlemeler geti-
rilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 22 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi zorunlu veya isteğe bağlı olmak

üzere, öğrencilere yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak
kendilerini kültürel ve sosyal hayatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere,
Avrupa Ortak Dil Referansı (AODR) çerçevesinde verilen eğitimdir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi programları ilgili fakülte birimleri ve Yabancı Diller
Bölümü tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi, ilgili fakülte kurulları ve
Yabancı Diller Bölümü önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfı öğretimi iki yarıyıl olmak üzere yıllık yapılır. Haftalık ders saatleri
en az yirmi saat olarak düzenlenir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin
transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim
programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde öde-
mek zorundadır.

(6) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eği-
tim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(7) Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen
tarihlerde ilgili birimler ve Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülür.

Zorunlu hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 23 – (1) Öğretiminin tamamen veya en az %30 yabancı dille verileceği ilan

edilen programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.
(2) İlgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen yabancı dil yeterliliğine

sahip olmayan öğrenciler ilgili ön lisans veya lisans derslerine başlayamazlar.
Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet
MADDE 24 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin hazırlık sı-

nıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş ol-
maları gerekir:

a) Yabancı Diller Bölümü veya ilgili birimler tarafından öğretim yılı başında yapılan
yabancı dil yeterlik sınavından ilgili birimler tarafından uygulanan eğitim-öğretim ve sınav
yönergelerinde belirtilen muafiyet puanlarını almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan, merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavla-
rında AODR kapsamında ve Yabancı Diller Bölümü veya ilgili birimler tarafından uygulanan
Yönergelerde istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak ve belgelemek. 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak ve belgelemek.

ç) Yabancı Diller Bölümü veya ilgili birimler tarafından yapılacak değerlendirmeler so-
nucunda kabul edilen başka üniversitelerin hazırlık sınıfında başarılı olmak ve belgelemek.

Zorunlu hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı
MADDE 25 – (1) Yeterlilik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar ilgili birim Yabancı

Diller Bölümü veya ilgili birim kurulları tarafından belirlenir. Yeterlilik sınavından başarılı
olan öğrenciler hazırlık sınıflarından muaf olup, kayıtlı oldukları bölümlerinde eğitimlerine
başlayabilirler. Yeterlilik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.
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İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı
MADDE 26 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller
Bölümünün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kontenjanın
%50’si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve ilgili bö-
lüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Diller Bö-
lümü tarafından yapılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması
halinde, istekliler ilgili bölüme ait ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan sınırları için-
de hazırlık sınıfına kaydedilir.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfına başvuru ve kayıt
MADDE 27 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular ve kayıt iş-

lemleri Yabancı Diller Bölümü ve ilgili birimler tarafından kendi yönergelerinde belirlenen ku-
rallar kapsamında yapılır.

Seviye tespit sınavı
MADDE 28 – (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrenci-

lerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden
oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst
düzeylerden oluşan gruplara ayrılır.

(2) Bu gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders
sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirme-
yen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sı-
navından sonra veya ilk dönemin sonunda gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir.
Hiçbir değişiklik sadece öğrencinin talebi ile yapılmaz. Seviye tespit sınavına girmeyen öğ-
rencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ait ol-
dukları grupların ders programına tabi olurlar.

Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim
MADDE 29 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl

esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre kanuni öğretim sü-
resine dâhil değildir.

(2) Dönem içi notlarının başarıya katkısı ve başarılı olmak için gerekli olan başarı notu
Yabancı Diller Bölümü/ilgili birimler tarafından uygulanan eğitim-öğretim ve sınav yönerge-
lerinde belirtilen şekilde uygulanır.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.
(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından

en geç beş iş günü içinde dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu ayrılma talebi Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili eğitim birimine bildirilir.

Hazırlık sınıflarında başarı değerlendirme
MADDE 30 – (1) Hazırlık sınıflarında öğrencilerin başarı durumları Yabancı Diller

Bölümü veya ilgili birimlerin yönergelerinde belirledikleri ölçütler kapsamında belirlenecektir.

ALTINCI BÖLÜM
Tek Ders, Mezuniyet ve Diploma

Tek ders sınavı
MADDE 31 – (1) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF,

FD veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak
için gereken GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi
süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı
verilir.
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(2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi GNO ≥ 2.00
koşulunu sağlayamayacak öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işyeri eğitimi/uygulaması, intern uygulaması, öğ-
retmenlik uygulaması veya yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek
ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Tek ders sınavına başvurular kayıtlı olunan birimlere yapılır.
(5) Tek ders notu, öğrencinin ilgili dersi en son aldığı AKTS değeri üzerinden sisteme

işlenir.
(6) 31 inci maddede düzenlenen hususlarda Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Yönerge-

leriyle özel düzenlemeler getirilebilir.
Öğrenimi bitirme ve derecesi
MADDE 32  –  (1) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm dersleri almak ve başar-

makla yükümlüdür.
(2) GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlamakla yükümlüdür.
(3) Altı (6) yıllık lisans düzeyinde üç yüz altmış (360) AKTS, beş (5) yıllık lisans dü-

zeyinde üç yüz (300) AKTS, dört (4) yıllık lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans
düzeyinde ise yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlamakla yükümlüdür. 

(4) Bu madde hükmünde yer alan mezuniyet şartlarını sağlamış öğrenciler, taleplerine
bakılmaksızın mezun edilir. 

(5) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine
ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar di-
lekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir.

(6) Öğrenciye mezuniyetinde diploma, mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki
verilir.

(7) Mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler ilgili birimlere başvurmaları ha-
linde, ön görülen öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler.

(8) Mezuniyet not durum belgesinde mezuniyet derecesi;
a) Başarı notu 3.50 (dâhil)-4.00 olanlar "pekiyi",
b) Başarı notu 3.00 (dâhil)-3.49 (dâhil) olanlar "iyi",
olarak belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri be-

lirtilmez.
(9) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet şartlarını sağlamış öğrencilerin mezuniyet dönemi

ilgili eğitim-öğretim yılının bahar dönemi kabul edilir.
Diploma
MADDE 33 – (1) Sakarya Üniversitesi Fakültelerinde, Yüksekokullarında ve Devlet

Konservatuarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, yük-
sekokul, konservatuar ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini
başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle ön lisans
diploması verilir.

(3) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Sakarya Üniversitesi Diploma ve Sertifikalar Se-
nato Esaslarına göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.
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Değişim programları
MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelerde
değişim hareketine katılabilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır. 

(3) Değişim programı kapsamındaki öğrenci değişim programlarına ilişkin usul ve esas-
lar Senato tarafından belirlenir. 

(4) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere sertifika, diploma veya unvan ve-
rilmez. Aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci not durum belgesi verilir.

Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları
MADDE 36 – (1) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları, ilgili birim kuru-

lunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yük-
seköğretim kurumu ile imzalanan protokol çerçevesinde açılır.

(2) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına
Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülür.

Kayıt dondurma
MADDE 37 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Se-

nato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin
hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onay-
lanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldığı yerden öğreni-
mine devam ederler.

(2) Kayıt dondurma talepleri, işlem süreçleri ve kayıt dondurma süre sınırları Senato
esasları ile düzenlenir.

(3) Kayıt dondurulan dönem eğitim süresinden sayılmaz.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 38 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri

birimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yük-
seköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplo-
maları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona
erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak
kabul edilir. 

(2) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 39 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

karya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 10/6/2018 tarihli
ve 30447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 30/1/2017 tarihli ve 29964 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası 2019-2020

eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birimler: Merkez bünyesindeki uygulama ve araştırma birimlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
e) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
f) Uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren tam za-

manlı ve kadrolu personeli,
g) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğ-

renme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek
ve mevcut materyali temin etmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası
çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni
kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve ede-
biyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerine
yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.
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b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.
c) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak

bunların sonucuna göre dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları ha-
zırlamak ve uygulamak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek; talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline
yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, bu amaçla gerektiğinde sü-
rekli eğitim merkezi ile de işbirliği yapmak, seminerler vermek ve bunları ilgili mevzuatı çer-
çevesinde sertifika ile belgelemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türk-
çenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve
yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaş-
tırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Araştırmaları bölümleri/enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki
üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği,
dilbilim ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına
meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu
çalışmalar kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifikalar vermek.

f) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dö-
nüş yapan göçmenlerin, onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye ge-
lenlerin kültürel oryantasyonlarına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak, etkinlikler
düzenlemek.

g) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

ğ) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları
uygulamak, dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

h) Türkçe öğretimini yurt dışında yaşayan üçüncü kuşak Türk gençleri için uzaktan eği-
timle verecek programlar düzenlemek; gerektiğinde Türk dili içerikli servis dersleri için uzaktan
eğitim programları hazırlamak.

ı) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-
ceği sorunlar ve öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar
düzenlemek ve öneriler getirmek.

i) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve di-
ğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

j) Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle Türk dilinin
öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağla-
mak.

k) Türkçe eğitimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.
l) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler

üretmek, Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar ve kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili doktora unvanına sahip ya da iyi derecede bir yabancı dil bilen ve yüksek lisans
yapmış Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını
değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yar-
dımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.
b) Merkez çalışmalarının amacına uygun, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilme-

sini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yıllık çalışma programını uygulamak ve de-

netlemek.
d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel, uzman, eğitici ve benzeri ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmeleri yapmak.
f) Danışma Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Merkeze

bağlı Birimlerin açılması teklifini Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektörün, Müdürün önerisi üzerine, görevlendireceği, Merkezin faaliyet alanı
ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az yüksek lisans, tercihen doktora unvanına sahip Üniversite
öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üye-
den oluşur.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelerden birinin görevden ayrılması
halinde, aynı yöntemle görevlendirilen bir üye önceki üyenin süresini tamamlar.

(3) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üze-
rine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim,
bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaş-
tırır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
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c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-
rındaki önerilerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağ-
lamak.

f) Merkezde sunulan hizmetlerin uygulama esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazır-
lamak.

g) Merkezde görev yapan personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
ğ) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin

geliştirilmesi ile ilgili kararları almak.
h) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek

ve karara bağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek.
ı) Merkezdeki araştırma ve projelerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları

almak.
i) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel stratejiler geliştirmek

ve değerlendirmek.
j) Danışma Kurulunun ya da Üniversite içinde herhangi bir bölümün önerisiyle Merkeze

bağlı olarak birimlerin açılmasına karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlar-
daki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-
lendirilen en çok altı kişiden oluşur.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde

bulunmak.
c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4878 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4879 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4880 
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Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4985 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4986/1 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4986/2 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TEKNOLOJİ TRANSFER İLANI 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: 

“Kolesterol Düşürücü Soğuk Çay” Teknoloji Transferi 

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU 

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Kolesterol Düşürücü Soğuk Çay" teknolojisinin yapma 

bilgisi (know-how) ve bu teknolojiye konu TR2017/13347 numaralı ulusal patentini de kapsayan 

patent ailesi, TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin 

Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak basit lisanslama yöntemi ile Lisans Alana üretime 

geçmek için gerekli altyapı hazırlığını tamamlaması ve ihtiyaç halinde geliştirme çalışması 

yapması için azami 2 (iki) yıl ve bu sürenin sona ermesi ile başlayıp üretim, kullanım, satış ile 

geliştirme çalışmaları için 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm 

isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir. 
 

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç) 

Royalti Bedeli Lisans Alanın Transfere Konu Teknolojiden Faydalanarak Ürettiği 

Ürünlerin Satış Fiyatı Üzerinden % 3 Royalti Alınması 
 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji 

Transfer 

Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ 

ANKARA). Ayrıcahttps://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar 

adresi üzerinden de ilan metnine ulaşılabilir. 

İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710 

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ 

Fonksiyonel bir gıda olarak "Kolesterol Düşürücü Soğuk Çay" içerdiği bitki sterolleri 

sayesinde kandaki kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı, sağlık iddiası klinik deneyler ile 

ispatlanmış bir üründür. Transfere konu ürünün sağlık üzerindeki olumlu etkileri EFSA 

(European Food Safety Authority) ve FDA (Food and Drug Administration) tarafından 

onaylanmış olup Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’ne uygun olarak 

ürün hakkında sağlık beyanında bulunulabilecektir. Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği başvuru 

sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır. 
 

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 5121/1-1 
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AKILLI KART OKUYUCULU MERKEZİ YAZICI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı Akıllı Kart Okuyuculu 

Merkezi Yazıcı Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.06.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5062/1-1 
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RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen 

kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya 

Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine 

çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın; 
 

İl’i İstanbul İlçesi Fatih 

Mahallesi Alemdar Cadde-Sk.-Mevkii Bab-ı Ali Cd. 

Ada 33 Parsel 21 

Yüzölçümü (m2) 1.199,50 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi 
Müfrez Kagir Eski 

Nafia Binası 
Vakfı 

Harameyn-i Şerifeyn ve 

Cennetmekan Sultan Mahmut 

Han-ı Evvel Vakıfları 
 

İhaleye Konu İş’in; 
 

Adı-Niteliği 

İstanbul-Fatih İlçesi, 33 Ada, 21 Parsel (Müfrez Kagir 

Eski Nafia Binası) 35 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım 

Karşılığı Kiralanması İşi. 

Mevcut İmar Durumu -Fonksiyonu Kültürel Tesis Alanı 

İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) 

Süresi 

35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-

İşletme süresi: 32 Yıl). İşin süresi ve Kira ödemeleri yer 

teslim tarihi itibariyle başlayacak ve Yer teslim tarihi, 

sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) ayı geçmeyecektir. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl aylık; 8.000,00.-TL (SekizbinTürkLirası) + (İhale 

artışı), 

2. ve 3. Yıllar Her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık 

TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, 

4. Yılın başından itibaren aylık; 49.000,00.-TL 

(KırkdokuzbinTürkLirası) + (İhale artışı) 

5. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar, 

her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında 

(Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara 

göre değişim oranında) artırılarak, belirlenecektir. 
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Tahmin Edilen Bedel 

(Restorasyon-Onarım Bedeli) 
6.564.257,60.-TL 

Geçici Teminat 196.928,00.-TL 

İhale Dokümanlarının: 

(Görüleceği, Satın alınacağı ve 

Teslim Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, 

İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube 

Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL  

(Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250) e-mail: 

istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, 

İnönü Caddesi, No: 2, Kat:7 (İhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 24.06.2019-Saat:11:00 
 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:  

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 

Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları 

gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

http://www.vgm.gov.tr/
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c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi 

halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 

Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici 

ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Beyoğlu/Taksim 

Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına  (İşin adı ile 

birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici 

Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3) 

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka 

referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin 

%50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi 

olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen 

değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde 

restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu kapsamında alınmış (İş Deneyim Belgesi) veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin 

müteahhit olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme 

Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz 

edilmek suretiyle fotokopisi), İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke 

kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin 

sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi), 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 

tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi), 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi), veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 

konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) 

şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına 

dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı 

aranır.)  

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 

verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 

internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge;  İhalelere katılmaktan yasaklı 

olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek:7) 

m) İç Zarf/Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir, 

2- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir.  

3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.  

6- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7- Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8- İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 

incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR 4981/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Radyoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 

Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 4868/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 10 Haziran 2019 – Sayı : 30797 

 

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel 

Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 

2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 

sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI 
BÜTÇESİ BAŞVURU ŞARTLARI KODU 

HEMŞİRE 40 
Özel 

Bütçe 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik 

Bölümünden Mezun Olmak. 

2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 ve Üzeri 

Puan Almış Olmak. 

H1 

 

ARANILAN ŞARTLAR 

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 

48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almıyor olmak. 

3 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili 

birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını 

kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

4 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş 

olmalıdır. 2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır. 

5 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin  5.  Fıkrası  (A)2  bendi gereğince, 4-B 

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen  görevinden ayrılarak sözleşmesi 

feshedilenler; fesih tarihinden  itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda 

bulunamazlar.  
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BAŞVURU ŞEKLİ: 

Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde 

(mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve 

Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları 

ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda 

bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 

işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek  başvuru 

yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz 

sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini 

geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem 

yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru 

formu doldurulacaktır.) 

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir.) 

- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvurular   Komisyon  tarafından  değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş 

günü içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar 

yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan 

edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe 

başlamaları için gerekli evraklar, başvuru  zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin 

www.istanbulc.edu.tr adresinden  takip  edilmesi gerekmektedir.  İlgililere yazılı  ya 

da  sözlü  ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.  Sözleşme 

yapılmış olsa dahi fesih edilir.  Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat  hükümleri  geçerlidir. 

 5018/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


