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YÖNETMELİKLER
Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, mezuniyet
ve ayrılma işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen
ön lisans ve lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, mezuniyet ve ayrılma işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
b) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin dönem içi ve sonu sınav ve ölçme
faaliyetlerinden elde edilen notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o
dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirlenmesini,
c) Başarı notu alt limiti (BNL): Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınır değerini,
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,
d) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, konservatuvarlarda ve meslek yüksekokullarında müdürü,
e) Bölüm başkanlığı: Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarını,
f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
g) Değerlendirmeye katma limiti (DKL): İstatistiksel değerlendirmeye dâhil edilecek
başarı notlarının 100 tam puan üzerinden alt sınırını,
ğ) Değişim programları: Avrupa Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu gibi kurumlarca
fonlanan ve öğrencilerin bireysel olarak yararlandığı diğer ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğini sağlayan programları,
h) Ders Kataloğu: Akdeniz Üniversitesi birimlerinde yürütülen diploma programlarındaki derslerin ve bu derslere ilişkin özelliklerin yer aldığı eğitim planını,
ı) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar
alınması halini,
i) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren öğretim programını,
j) DNO: Öğrencilerin bir yarıyılda almış oldukları tüm derslerden hesaplanan ağırlıklı
not ortalamasını,
k) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili kurullarca eşdeğer olarak
kabul edilmiş olan diploma programını,
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l) Fakülte: Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülteleri,
m) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden
hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,
n) İkinci örgün öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini
takiben yapılan örgün öğretimi,
o) İlgili alt kurul: Senato için fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu
kurulunu, fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu kurulu için bölüm kurulunu,
bölüm kurulu için anabilim/anasanat program kurulunu,
ö) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
konservatuvarda konservatuvar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, bölümlerde bölüm kurulunu, anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat kurulunu,
programlarda program kurulunu,
p) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm kurulunu,
r) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
s) Katkı tutarı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri
için katkı payı ya da ikinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücreti ile 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen ücreti,
ş) Kişisel gelişim dersi: Öğrencilerin kişisel gelişimleri amacıyla aldıkları, Üniversitemiz müfredatında olan, sadece Kampüs içerisinde işlenen ve Hobi dersleri olarak seçme imkânı
tanınan Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar dersleri ile öğrencilerin müfredatında olmayan kişisel
gelişim derslerini,
t) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS): Öğrencinin dönem içi ve sonu sınav ve ölçme
faaliyetlerinden elde edilen notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı notuna göre belirlenmesini,
u) Müfredat: Öğrencinin bir programı takip edebilmesi ve mezun olabilmesi için başarması gereken dersleri ve diğer koşulları içeren öğretim programını,
ü) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
v) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,
y) Öğrenci Bilgi Sistemi: Öğrencinin akademik, öğrencilik, kişisel bilgilerini içeren ve
öğrenim süresi boyunca bu bilgilerde meydana gelen değişikliklerin kaydedilmesini sağlayan
elektronik ortamı,
z) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
aa) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
bb) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,
cc) UİO: Uluslararası İlişkiler Ofisini,
çç) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerinin bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde hesaplanan krediyi,
dd) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında
devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,
ee) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
ff) Yıl/yarıyıl sonu sınavı alt limiti (YSSL): Bir dersten başarılı olmak için gerekli
yıl/yarıyıl sonu sınavı notu alt sınır değerini,
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gg) Yüksekokul: Akdeniz Üniversitesine bağlı yüksekokulları, konservatuvarı ve meslek yüksekokullarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir.
(2) Ancak ilgili alt kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile programlarda tamamen veya % 30’dan az olmamak koşuluyla kısmen yabancı dilde
eğitim-öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretimin kapsamı ve türleri
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim; normal örgün öğretim ve ikinci örgün
öğretim, uzaktan eğitim, yaygın eğitim ile yaz okulundan oluşur.
(2) Eğitim-öğretimin kapsamı; ilgili akademik birimin özelliğine göre teorik dersler,
uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer,
pratik çalışma, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri gibi öğretme-öğrenme etkinliklerinden
oluşur.
(3) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bunların zorunlu veya seçmeli
oldukları, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri ilgili alt kurullarının önerileri dikkate
alınarak ilgili kurulca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(4) Senatonun onayı ile belirlenen esaslar çerçevesinde; staj, bitirme projesi, tez gibi
eğitim-öğretim etkinliklerine ve bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili
kurul tarafından belirlenir ve birimin internet adresinde yayımlanır.
Öğrenci işleri
MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin
kayıtlarından itibaren mezun oluncaya kadarki eğitim-öğretim süreçleri içerisinde yer alan tüm
işlemler ÖİDB ve/veya birim öğrenci işleri tarafından ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre
yürütülür.
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir.
a) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından
oluşur.
b) Bir yarıyıl yetmiş iş gününden, bir yıl yüz kırk iş gününden az olamaz.
c) Resmi tatil günleri ile yıl/yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, ilgili kurulların
teklifleri doğrultusunda, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.
(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili yönetim kurulu önerisi ve Rektör onayıyla Cumartesi
ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.
(4) Akademik takvimde yaz okulu programlarına yer verilir. Yaz okulu programı Nisan
ayı içinde Senato tarafından seçilen Yaz Okulu Eşgüdüm Kurulunca ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yönetilir. Yaz okuluna ilişkin diğer esaslar Senatoca yapılacak düzenlemelerle
belirlenir.
Öğrenci kontenjanı ve koşulları
MADDE 9 – (1) Birimler; her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından belirlenen tarihlerde bir sonraki eğitim-öğretim yılında diploma programına alınacak
öğrenci kontenjanı ve koşullarını, ilgili alt kurulların önerilerini dikkate alarak ilgili kurulda
belirler ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe gönderir, Senatonun onayından sonra kılavuzda yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına iletilir.
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Öğrenim süresi
MADDE 10 – (1) Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen diploma programlarının
normal öğrenim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diploma programına ilişkin
derslerin ilk alındığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına
bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans
programlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami dokuz
yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Kanunun 44 üncü maddesinin uygulanmasına
ilişkin iş ve işlemler ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenir.
Derslerin kredi değeri ve saati
MADDE 11 – (1) Her dersin kredisi müfredatında belirtilir.
a) Ulusal kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı
kadar kredi verilir. Uygulamalı derslere o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.
Uygulamalı ve teorik dersin kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin toplanmasından elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra
ki basamağa göre yuvarlanır. Virgülden sonraki basamak, beşten küçükse birler basamağı değişmez; beş veya beşten büyükse birler basamağı bir artıracak şekilde yuvarlanır.
b) AKTS Kredisi, bir akademik yılda öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi
için tam zamanlı olarak yapması gereken çalışmaları tamamlamak için gereken toplam çalışma
zamanını belirten sayıdır.
(2) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi 50 dakikadır.
Dersler kataloğu ve müfredatlar
MADDE 12 – (1) İlgili diploma programına yeni kayıt olan öğrencinin öğretim hayatı
boyunca alması gereken derslerin listesidir. Müfredatların düzenlenmesi ve güncellenmesi usulleri Senato tarafından düzenlenir.
a) Dersler Kataloğu, ilgili alt kurulların önerileri dikkate alınarak ilgili kurul tarafından
her yıl Mayıs ayına kadar belirlenir. Dersler Kataloğu Senatonun onayından sonra kesinleşir.
Bununla birlikte; önceki yıllarda belirlenmiş olan müfredatlarda; bilim alanında oluşan gelişmeler nedeniyle öğretime başlanacak yıl için müfredatların ilk belirlenmesindeki usul uyarınca
zorunlu değişiklikler yapılabilir.
b) Eşdeğer diploma programlarının aynı müfredatı kullanmaları durumunda, müfredatlar;
1) Meslek Yüksekokullarındaki eşdeğer diploma programları için Meslek Yüksek Okulları Müdürler Kurulunda (MEYOK) ve
2) Diğer eşdeğer diploma programları için Rektör tarafından görevlendirilen Rektör
Yardımcısı başkanlığında ilgili birim ve diploma programı yöneticileri tarafından, her diploma
programı için tek tip hâle getirilir ve Senatoya sunulur, Senato tarafından karara bağlanır.
(2) Müfredatlarda; her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu veya
seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi, AKTS kredisi ve eğer
var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ayrıca;
a) Bu derslerin AKTS kredilerinin toplamı her dönem için 30 kredi olmak zorundadır.
b) Ön koşul derslerinin AKTS kredi toplamı bir programdan alınacak toplam AKTS
kredisinin %25’ini geçemez.
(3) Müfredatlarda yer alması gereken derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi ve
ilgili kurullar tarafından değişiklikler yapılması durumunda bu değişikliklerin öğrenci bilgi
sistemine girişi birim yöneticisinin görevlendirdiği görevliler tarafından yapılır.
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(4) Aynı sınıfta ve aynı şartlarda eğitime başlamış öğrencilerin, okutulan derslerde meydana gelen değişikliklerden aynı şekilde etkilenmesini sağlamak ve ilgili öğrencileri gruplamak
için müfredat numarası kullanılır. Bununla birlikte;
a) Hazırlık sınıfını okuyacak öğrencilere hazırlık sınıfı süresince herhangi bir müfredat
numarası atanmaz. Hazırlık sınıfını atlayarak eğitime başlayan öğrencilere birinci sınıfı okumaya başladıkları eğitim-öğretim yılının güz dönemine ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası
olarak atanır.
b) Merkezi yerleştirme dışında eğitime başlama/devam etme hakkı kazanan öğrencilerin
takip edecekleri müfredatı temsil eden müfredat numarası ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Dersler
MADDE 13 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşur.
a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.
b) Seçmeli dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine
bağlı derslerdir. Müfredatta seçmeli derslerin toplam AKTS kredi miktarı, ilgili programın toplam AKTS kredisinin %25’inden az olamaz. Bu dersler;
1) Meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür, genel yetenek veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.
2) Bir bölümdeki öğrencilerin tümünün seçebileceği seçmeli dersler olabileceği gibi,
bir birimdeki öğrencilerin tümünün seçebileceği seçmeli dersler ya da Üniversitedeki öğrencilerin tümünün seçebileceği seçmeli dersler olabilir.
c) Ortak dersler: Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile Senato tarafından kabul
edilen enformatik bölümü dersleridir.
(2) Bazı dersler nitelikleri açısından; ön koşul dersleri ve ön koşullu dersler olarak sınıflandırılır.
a) Ön koşul dersi: Öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarmış olmak
zorunda olduğu derstir.
b) Ön koşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için; bir veya daha fazla ön koşul
dersini başarmasının gerekli olduğu derstir.
(3) Bir ön koşullu ders bir ya da birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda;
a) Ön koşullu dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı
şeklini ayrı ayrı belirleyerek öğretim programında belirtir.
b) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenenler hariç, güz yarıyılında bulunan bir ders, aynı eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılındaki bir dersin ön koşul dersi olamaz.
c) Ön koşullu dersler, her bir ön koşul önerisi için ilgili alt kurulların gerekçeli önerileri
ile ilgili kurul tarafından belirlenir.
(4) Kişisel gelişim amacıyla alınan dersler hariç olmak üzere, diğer tüm dersler bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredisine sayılır ve not ortalaması hesaplarına katılır.
Kişisel gelişim ve hobi amacıyla alınan derslerin başarı değerlendirmesi “başarılı/başarısız”
şeklinde yapılır, GANO hesaplamasına dâhil edilmez ve transkriptlere “başarılı/başarısız”
olarak yansıtılır.
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Ders açma esasları
MADDE 14 – (1) Her yıl/yarıyıl açılacak dersler dönem kaybetmemiş öğrenciler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, anabilim/ana sanat dalı/program kurulları
ve bölüm kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili yönetim kurulunda kararlaştırılır. Derslerin
öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtımı esastır. Ancak, akademik bir gerekçenin olmadığı durumlarda derslerin öğretim elemanlarına dağıtımı; anabilim dalı içi, bölüm içi, birim
içi, Üniversite içi, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum/kuruluşlar şeklindeki öncelik sıralamasına göre yapılır. İhtiyacın buna rağmen karşılanamaması durumunda ilgili dersi verebilecek, alanında uzman en az lisans mezunu olan biri görevlendirilebilir. Ders görevlendirmelerinin günü ve saati, ilgili birim tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir.
b) Birimlerin ders kataloglarında yer alan derslerin teori ve uygulama saatlerinin hafta
içindeki yerleşimi, dersliklerin belirlenmesi ve öğrenci bilgi sistemine girilmesi işlemleri birim
yöneticisince görevlendirilen görevliler tarafından yapılır.
(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslerin
açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Senatoca yapılacak düzenlemelerle belirlenir.
(3) Değişim programları kapsamında gelen öğrenciler için yabancı dilde ders açılmasında öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Değişim Programları kapsamında ders/şube açmak isteyen
öğretim elemanlarının sağlaması gereken koşullar 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenir.
(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenciler, yaz okulunun amaçları doğrultusunda yaz okullarından yararlandırılırlar. Yaz okulunda açılabilecek dersler ile bunları yürütecek öğretim elemanları Senato tarafından belirlenen Yaz Okulu eğitim-öğretim programında
uygulanacak usul ve esaslara göre belirlenir ve Rektörlüğe sunulur.
Dersin şubelere ayrılması
MADDE 15 – (1) Senatoca belirlenen usul ve esaslara göre ilgili kurul kararı ile dersler
birden fazla şubeye ayrılabilir.
Ders tanıtım formu
MADDE 16 – (1) Her ders için, Senato tarafından kabul edilen esaslarda belirtildiği
biçimde ders tanıtım formu hazırlanır. Hazırlanan ders tanıtım formu, kayıt yenileme döneminin
başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 17 – (1) Her öğrenciye; bu Yönetmeliğe uygun bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili alt kurulun önerisiyle ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, sorumluluğuna verilen öğrencilerin eğitim-öğretim ve yönetsel sorunlarının çözümüne rehberlik eder ve görevini Senato
tarafından kabul edilen düzenlemelere göre yürütür.
Özel öğrenci
MADDE 18 – (1) Özel öğrenci, Üniversitedeki diploma programlarından birine kayıtlı
olmadığı halde sadece bazı derslere katılma izni verilen öğrencidir. Özel öğrencilik ile ilgili iş
ve işlemler Senato tarafından kabul edilen düzenlemelere göre yürütülür.
Derslerden muafiyet
MADDE 19 – (1) Muafiyet talepleri; öğrencinin Üniversiteye ilk kaydında ya da geldiği
ilk yarıyıldaki derslerin başlamasını takip eden beşinci iş günü dâhil yapılır. Süresi içerisinde
muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur. Muafiyet
ile ilgili iş ve işlemler Senato tarafından düzenlenir.
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Yabancı dil/Türkçe hazırlık sınıfı
MADDE 20 – (1) Yabancı dil öğretimi; Kanunun 49 uncu maddesine ve Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından kabul edilen düzenlemelere göre yürütülür.
(2) Üniversiteye bağlı birimlere kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil öğrenimi süreçleri ile ilgili iş ve işlemler Senato tarafından kabul edilen düzenlemelere göre yürütülür.
Kimlik kartı
MADDE 21 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir elektronik
kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının kaybolması veya yıpranması ile ilgili iş ve işlemler Senato tarafından kabul edilen düzenlemelere göre yürütülür.
(2) Özel öğrenci, denklik öğrencisi ve değişim programları kapsamında kabul edilen
öğrencilere misafir öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciler verilen bu kimlik kartını ilişik kesme
işlemleri sırasında iade etmek zorundadırlar.
Öğrenime ara izni ve mazeretler
MADDE 22 – (1) Senato tarafından kabul edilen esaslara göre, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenci mazeretli kabul edilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Katkı Tutarı, Kayıt Yenileme
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 23 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği tarihler arasında ve kayıt için belirtilen belgelerle yapılır. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken;
a) Üniversitenin bazı diploma programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. E-devlet kaydına açık olmayan ve e-devlet
üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar kayıt için başvurularını şahsen ya da yasal
temsilcileri veya noter onaylı özel vekâletname ile yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığıyla yaparlar.
b) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
c) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.
(3) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, kayıt hakkı kazanan ancak Akademik Takvim’de belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan aday sayısı kadar
yedek aday kayıt hakkı kazanır. Ancak aşağıda belirlenen süreler içerisinde kaydını yaptırmayan
yedek adaylar da kayıt haklarını kaybeder.
a) Asıl adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iki iş günü; kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar birinci liste yedek adaylar için kayıt günüdür.
b) Birinci liste yedek adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iki iş
günü; kayıt yaptırmayan birinci liste yedek aday sayısı kadar ikinci liste yedek adaylar için
kayıt günüdür.
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c) İkinci liste yedek adayların kayıt tarihlerinin sona ermesinden sonraki ilk iş günü;
kayıt yaptırmayan ikinci liste yedek aday sayısı kadar üçüncü liste yedek adaylar için kayıt günüdür. Bu süre sonunda boş kalan kontenjanlar için aynı şekilde beş iş günü daha devam eder.
Bu sürelerin sonunda da boş kalan kontenjan olması halinde herhangi bir işlem yapılmaz.
(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre kayıt yaptırırlar.
Geçiş yolu ile kabul
MADDE 24 – (1) Geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen düzenlemeye göre
yürütülür.
Kayıt yenileme
MADDE 25 – (1) Öğrenciler her yıl/yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre
içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için aşağıdaki her
iki koşulun da gerçekleşmiş olması gereklidir:
a) Bu Yönetmelik ve Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak ders kaydını
öğrenci bilgi sisteminde yaptırması ve
b) Kayıt yaptırdığı derslere göre, Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat gereği belirlenen katkı tutarını ödemiş olması gerekir.
(2) Zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin, kayıt yenileme işlemini en geç akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde tamamlaması gerekir. Öğrencinin
geçerli bir mazeretini belgelendirmesi ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde öğrenciye katkı tutarını ödeme ve/veya ders kaydını yaptırma hakkı tanınır.
(3) Kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler,
Kanunun 44 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
öğrenim süresinden sayılır.
Ders kaydı/ders alma
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın müfredatında yer alan derslerden toplam 30 AKTS kredidir. İlgili yarıyıl dersleri
ile birlikte, yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmiş
veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin
AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS krediyi, yıl esasına dayalı diploma
programlarında ise 2 katı değerini geçemez. Ancak kişisel gelişim için alınan dersler bu sınırlamanın dışındadır. Ders kaydı ve ders almayla ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Katkı tutarı
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı tutarı, Kanunun 46 ncı maddesine
göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.
Dersten çekilme
MADDE 28 – (1) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinden en fazla iki tanesinden yazılı başvuru yapmak şartıyla danışmanın uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı
ile akademik takvimde belirtilen dersten çekilme son gününe kadar çekilebilirler. Ancak;
a) Öğretim programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
b) Çekildikleri ders için ödediği katkı tutarı iadesi yapılmaz.
c) Bir dersten çekilen öğrenci anadal, çift anadal/yan dal programlarındaki ortak dersinden de çekilmiş sayılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirme
Derslere devam
MADDE 29 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yıl/yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek
için öğrencinin;
a) Teorik derslerin en az %70’ine,
b) Uygulamalı derslerin en az %80’ine ve
c) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları derslerinin en az %85’ine
devam şartı aranır.
(2) Dersin hem teorik hem uygulamadan oluşması halinde devam durumları ayrı ayrı
hesaplanır. Herhangi birinden devam koşulunu sağlayamayan öğrenci, derse devam koşulunu
sağlamamış sayılır. Derse devam koşulunu sağlamayan öğrencinin devamsızlık bilgisi ilgili
öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir.
(3) Üniversiteyi temsil etmekle görevlendirilen öğrencilerin ve 3289 sayılı Gençlik ve
Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilenlerin, görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.
Ancak;
a) İzinli olarak geçirilen süre ile öğrencinin devamsızlık hakları toplamı, yarıyıllık/
yıllık öğrenim süresinin % 50’sini geçemez. Geçmesi halinde öğrenciye öğrenime ara izni verilir.
b) Bu durumda verilen öğrenime ara izni, öğrencinin kendisinin kullanacağı öğrenime
ara izninden sayılmaz.
Sınavlar ve sonuçlarının ilanı
MADDE 30 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, tek ders
sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından oluşur. Bu sınavlar
yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü, uygulamalı ve/veya basılı evrak kullanılmaksızın, sınav
uygulama ve değerlendirilmesine yönelik her türlü işlemin elektronik ortamda saklandığı ve
bilgisayar aracılığı ile sınav sorumlusu veya sınav görevlilerinin gözetiminde çevrimiçi olarak
gerçekleştirilen E-Sınav gibi çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların hazırlanış ve uygulanış biçimleri ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.
(2) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kısa süreli sınav: Yıl/yarıyıl içinde haberli olarak ders saatinde yapılan kısa süreli
sınavlardır.
b) Ara sınav: İlgili diploma programının öngördüğü derslerden yıl/yarıyıl içinde yapılan
sınavdır. Yıl/yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yıl/yarıyıl sonu sınavı döneminden
önce ilan edilir.
c) Yıl/yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yıl/yarıyıl sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara devam şartlarını yerine getiren ve
uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.
ç) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden
dolayı eğitim-öğretim dönemi içinde açılan ara sınavlara giremeyen veya yıl/yarıyıl sonu sınavları ile yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavlarından her ikisine birden giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilgili yönetim
kurulunca belirlenen yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı açılmayacak dersler için yıl/yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.
d) Tek ders sınavı: Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan ve tek bir dersten aldığı
notla mezun olma durumunda olan öğrencilerin girdiği sınavdır.
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e) Muafiyet sınavı: Senatonun belirlediği dersler için yapılan ve sınav sonucunda öğrencinin ilgili dersten muaf olduğu sınav türüdür.
f) Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı: İlgili yarıyıl veya yılda almış oldukları ders/derslerin
yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerden yıl/yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlarla, sınava girme şartlarını sağladığı halde yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya
notunu yükseltmek isteyen öğrencilere her ders için yıl/yarıyıl sonu sınavı yerine tanınan bütünleme sınavı hakkıdır. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde
kayıt olduğu ders şubesinin değerlendirme biçimi ile değerlendirilir. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına başvuru yapan ve sınava girme şartını sağlayan öğrencinin yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından almış olduğu not, son not olarak geçerlidir. Sınava girmemesi durumunda son notu sınava girmedi (başarısız) olarak değerlendirilir.
(3) Derslerin her biri için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara
sınavların sayısı ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir. Her yarıyılda/yılda en az bir ara
sınav ile bir yarıyıl/yıl sonu sınavının yapılması zorunludur. Ayrıca öğrenci iş yükü dikkate alınarak yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarından (kısa sınav, uygulama, dönem ödevi/proje, ödev/seminer, derse devam ve benzeri) en az bir tanesi de kullanılabilir. Teorik dersler hariç birim yönetim
kurulunun uygun gördüğü dersler için ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı ya da yıl/yarıyıl sonu
ikinci sınavı olarak proje, ödev ve benzeri ölçme araçları kullanılabilir. Bu tür ölçme araçlarının
kullanıldığı durumların mazeret sınavının nasıl yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir.
Kullanılan tüm ölçme araçları 100 tam puan üzerinden puanlanır. Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen
proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenenler için yıl/yarıyıl sonu
ikinci sınavı yapılmaz.
(4) Kısa süreli sınavlar hariç, akademik takvime uygun olarak ilgili yönetim kurulu kararıyla sınav gün ve saatleri, sınavlardan en az on iş günü önce birim tarafından ilan edilir.
Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
(5) Sınavlar, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde
Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
(6) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır
(0) puan almış sayılır. Ayrıca; öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi
yıl/yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.
(7) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçme sonuçları akademik takvime
uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde duyurulur.
(8) Öğretim elemanınca, yürüttüğü derse ait sınav evrakının, başarı notlarının ilan edilmesinden itibaren on gün içinde ilgili birim yönetimine teslim edilmesi gerekir. Sınav evrakının,
ilgili birimce arşivde iki yıl saklanması zorunludur.
(9) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında; kopya çektiği, kopya
çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci, teknolojik cihazları sınav
salonunda, dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller ve ilgili kurullarınca
belirlenen esaslar dışında bulunduran öğrenci hakkında tutanak düzenlenir ve öğrenci sınavdan
çıkarılır. Tutanak çerçevesinde, ilgili birim yönetimince 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre soruşturma açılır ve soruşturma neticesinde suç sabit olursa sınav kağıdı geçersiz ve sonucu 0 (sıfır) sayılır. Ancak, soruşturma neticesinde suçsuz bulunan öğrenciye mazeret sınavı
hakkı tanınır.
(10) Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci
kimliği ile yönetim tarafından istenen diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir. Dekan veya müdür, sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere sınavın ilgili olduğu
anabilim/bilim dalından öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın
ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim elemanı varsa, bu komisyonun diğer üyeleri,
sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim elemanları arasından dekan veya müdür
tarafından seçilir. Komisyon, en çok iki iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir. Bununla birlikte;
a) Not değişikliğinin gerekmesi halinde değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı
ile yapılabilir.
b) Bu şekilde yapılacak düzeltmelerde sınıfın hesaplanmış olan istatistiksel değerleri
sabit kalır ve aynı sabit değerler üzerinden işlem yapılır.
(2) İnceleme üzerine komisyon tarafından verilen kararlar kesindir.
Başarı durumu
MADDE 32 – (1) Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonu sınavı
veya yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı notundan hesaplanır. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları, yıl/yarıyıl sonu sınavları yerine değerlendirilir. Başarı notuna ilişkin diğer esaslar şunlardır:
a) Yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az
% 40 en çok % 60 olacak şekilde belirlenir.
b) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların dışında
kalan kısmın başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 5, en fazla % 10 olacak
şekilde belirlenebilir.
c) Yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarının herhangi birinin değerlendirmeye katkı oranı yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısından fazla olamaz.
ç) Sınav notunun belirlenmesinde, ders içi ve dışı çalışmaların sınav notuna katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(2) Yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yıl/yarıyıl
sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen öğrenci yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına katılabilir.
(3) Değerlendirmeye esas olacak üç sınır değerden daha küçük bir değere sahip olan
öğrenciler doğrudan başarısız sayılarak FF notu alırlar. Bu değerler;
a) Değerlendirmeye katma limiti (DKL), yıl/yarıyıl sonu sınavı alt limiti (YSSL) ve
başarı notu alt limiti (BNL) Senato tarafından belirlenir.
b) 100 tam puan üzerinden DKL değeri 20’den çok olamaz.
c) YSSL ve BNL değeri DKL’den az, 40’tan çok olamaz.
(4) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından kabul edilen sınav ve başarı değerlendirme
esaslarına göre; BDS ve MDS sistemlerinden birisi ile aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve
başarı katsayısına dönüştürülür:
100 Puan Üzerinden Değeri
88-100
81-87
74-80
67-73
60-66
53-59
46-52
35-45
0-34
--

Başarı katsayısı
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

Harfli başarı notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
SG, D, UK

Başarı değerlemesi
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Koşullu Başarılı
Koşullu Başarılı
Başarısız
Başarısız
Başarısız
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(5) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin
esaslar;
a) AA, BA, BB, CB, CC başarılı harf notları ve DC, DD koşullu başarılı harf notlarıdır.
b) FD, FF, SG, UK ve D başarısız harf notlarıdır.
c) DE henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.
ç) SG: Sınava girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır. İlgili sınavın yıl/yarıyıl
sonu sınavı olması halinde öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin
öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredi ve not ortalaması hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0.00 alınarak, not ortalaması hesabına dersin AKTS kredisi
katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.
d) D: Derse devam ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle devamsızlık süresinin dolduğu tarihten itibaren o dersin yıl/yarıyıl içinde ve sonunda düzenlenen
sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, D notu olarak işleme alınır. Öğrenciler, devamsızlıktan başarısız
oldukları dersin devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.
e) UK: Uygulamadan kalma, dersin uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememesi
nedeniyle o dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri
için veya ilgili yönetim kurulunca belirlenen yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım
içerikli derslerden yıl/yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için kullanılır. Bu not,
(d) bendindeki gibi D notu olarak işleme alınır. Öğrenciler, uygulamadan kalma nedeniyle başarısız oldukları dersin devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.
f) MZ: Yıl/yarıyıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, yıl/yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için kullanılır. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam AKTS kredi ve not ortalaması hesabına katılmaz. Bu
not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.
g) DE: Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak
kullanılır. Başarı notu belirleninceye kadar yıl/yarıyıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu nota
sahip olan ders toplam kredi ve not ortalaması hesabına katılmaz.
İşaretler
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) I (İlk defa): Dersin ilk defa alındığını gösterir.
b) TK (Tekrar): Dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin tekrar edildiğini gösterir.
c) KG (Kişisel Gelişim): Akademik yetersizlik uyarısı bulunmayan öğrencilerin ilgili
dersi kişisel gelişimleri amacıyla alındığını gösterir.
ç) TY (Transfer-Yatay geçiş): Başka bir bölümden, birimden veya yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır.
d) TD (Transfer-Dikey geçiş): Herhangi bir ön lisans programından bir lisans programına dikey geçiş yapmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır.
e) YO (Transfer-Yaz okulu): Üniversite tarafından uygun görülüp ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, Üniversite öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarının yaz okullarında alıp başarmış olduğu dersleri için kullanılır.
f) DP (Değişim programı): Bu işaret; öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrencilerin almış olduğu, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için kullanılır.
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g) T (Transfer): Bu işaret yukarıdaki transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda ya
da daha önceden başka kurumlarda kısmen veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan
üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul
edilmiş dersleri için kullanılır.
ğ) M (Muafiyet): Öğrencinin öğretim programında öngörülen bir dersten muaf tutulduğu anlamına gelir.
Not ortalaması
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, kişisel gelişim amacıyla alınan dersler
hariç diğer tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Başarı durumuna ilişkin diğer esaslar
şunlardır:
a) GANO; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına
göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin
AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına
bölünmesiyle bulunur.
b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır.
Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi
bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.
c) Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır.
ç) Kayıtlı bulunulan yıl/yarıyıl sonu itibariyle GANO belirlenirken; öğretim programında belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.
(2) Mezuniyet aşamasında;
a) GANO’su 2,25 ve üzerinde olan öğrencilerin DC harf notları,
b) GANO’su 2,50 ve üzerinde olan öğrencilerin DD harf notları
başarılı sayılarak mezun olurlar.
(3) Öğrencilerin GANO’ları not durum belgelerine ve diplomalarına 4’lük Sisteme
göre yazılır. Ayrıca not durum belgelerine GANO’ların “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri,
Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi”nde yer alan “Akdeniz Üniversitesi 4’lük Sistemdeki
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük karşılığı da bilgi amaçlı eklenir.
Başarısızlık durumu
MADDE 35 – (1) Öğrencinin başarı/başarısızlık durumu her yıl/yarıyıl sonunda GANO
hesaplanarak belirlenir. GANO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenci başarılıdır. GANO’su 2.00’ın
altına düşen öğrenci başarısızdır, bu durumdaki öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır.
Genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır.
(2) GANO’su 1.80’in altına düşen öğrenciye, ilgili mevzuat hükümleri ve düzenlemelere göre uygulama yapılır. Öğrencinin bu durumda geçen süresi, 10 uncu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen öğretim süresinden sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 36 – (1) Bir dersten devamsızlıktan kalan veya bir dersi alması gereken yıl/yarıyılda alamayan/almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yıl/yarıyılda almak zorundadır.
(2) Öğrenciler, GANO yükseltmek için daha önce aldıkları ve “AA” harfli başarı notu
haricindeki başardıkları derslere kayıt yapabilirler. Öğrencinin bu dersler için belirlenen yıl/yarıyıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.
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(3) Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık
nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu dersler için belirlenen yıl/yarıyıl içi ölçme araçları
etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.
(4) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO hesabında bu son
not kullanılır.
(5)Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenen derslerde başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa da devam koşulu ile dersi tekrar alması gerekir.
Tek ders sınavı
MADDE 37 – (1) Mezuniyetleri için devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere güz
ve bahar yarıyılları sonunda yapılan yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları ile yaz okulu sonunda yapılan dönem sonu sınavları sonrasında tanınan sınav hakkıdır. Tek ders sınavına ilişkin diğer
esaslar şunlardır:
a) Tek ders sınav tarihi birim yönetim kurullarınca belirlenir ve sınav tarihinden on beş
gün önce ilan edilir.
b) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre harf notuna çevrilir.
c) Başarısızlık halinde ya da 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki koşulların sağlanamadığı durumda, öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır.
ç) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden birim yönetim kurulunca belirlenenler için tek ders sınavı yapılmaz. Dersin tekrar alınması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Kayıt Silme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma
Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika
MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm
gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya
hak kazanırlar. Kişisel gelişim derslerinden başarısızlık mezuniyete engel değildir. Başarılı durumda not döküm belgesinde yer alır. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;
a) Hazırlık sınıfı hariç; en az, öğretim programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı
ya da yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS kredisini almak,
b) Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,
c) Alınan bütün dersleri başarmak
zorundadır.
(2) Öğrenim süresi içerisinde ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilerden, yıl/yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre GANO’su en yüksek ilk
üç öğrenci sırasıyla bölüm/yüksekokul/fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsü dereceleri ile
mezun olur.
(3) Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su;
a) 3.00’dan yüksek ve 3.50’den düşük olan öğrenciler, onur öğrencisi ve
b) 3.50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
c) Onur veya yüksek onur belgesi almayı hak eden mezun öğrenciye bu bilgiyi içeren
belge düzenlenir ve ayrıca öğrencinin not döküm belgesi ile diploma ekinde belirtilir.
(4) Çift anadal programlarında öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde
etmeden çift anadal programının diploması verilmez. Ancak;
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a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını
bitiremese dahi anadal programına ait diplomasını alabilir.
b) Çift anadal programına ait diploma, anadal programından alınan mezuniyet belgesinin ibrazı sonucunda programın ait olduğu birim tarafından verilir.
c) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.
(5) Uluslararası ortak programlardan mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler, iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır:
a) Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite
ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir.
b) Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine
getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.
(6) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye, yan dal sertifikası verilmez:
a) Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir.
b) Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma bilgileri ayrıca belirtilir.
c) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını
tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.
ç) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans diplomasıyla verilen
hak ve yetkilerden yararlanamaz.
d) Yan dal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden kurum
tarafından belirlenir.
(7) Mezun olan tüm öğrencilere verilecek belgelerle ilgili esaslar, Senato tarafından düzenlenir:
a) Mezun olan tüm öğrencilere, diplomayla birlikte mezuniyet not durum belgesi ve
diploma eki verilir.
b) Diploma ekinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu
ve diploma programı belirtilir.
(8) Öğrencinin yazılı başvurusuyla GANO yükseltmek amacıyla yaz okulundan yararlanma isteğinin bulunması halinde, mezuniyet işlemleri en geç yaz okulu sonrasına ertelenir.
(9) Değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenciler not durum belgesini öğrenci bilgi sisteminden, kaldığı süreyi onaylayan belgeyi UİO’dan alır.
Kayıt silme, kendi isteğiyle üniversiteden ayrılma
MADDE 39 – (1) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleşir.
(2) Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurullarının kararı ile de kayıtları silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Kanunda ve yönetmeliklerde belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(3) Üniversiteden ayrılanların yazılı istekleri halinde, Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece diploması, ilgili birim yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.
(4) İlişiği kesilen öğrenciler başvurmaları halinde, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde
belirtildiği şekilde ön lisans diploması alabilir ya da meslek yüksekokullarının benzer ve uygun
programlarına intibak ettirilirler.
(5) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun
belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilir.
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İlişik kesme
MADDE 40 – (1) 39 uncu maddeye göre kaydı silinen veya 38 inci maddeye göre mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını ve kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
Ayrıca, özel öğrenci, denklik öğrencisi ve değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilerin de Üniversiteden ayrılırken ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
Alt düzeyde diploma alma, meslek yüksekokuluna geçiş
MADDE 41 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan/tamamlayamayan öğrenciler;
ön lisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre ön lisans diploması verilir. Bunun için öğrencilerin başvurmaları halinde;
a) Öğrenim süresi dört yıl ve üzerinde olan diploma programlarında ilk iki yılı başarı
ile tamamlayanlara ve en az 120 AKTS kredisi biriktirerek diploma programlarından ayrılmaları
durumunda ön lisans diploması, ilk dört yılını başarı ile tamamlayanlara ise en az 240 AKTS
kredisi biriktirerek diploma programından ayrılmaları durumunda lisans diploması verilir.
b) Başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans
programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan/tamamlayamayanlar, ilgili birim ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat
etmek şartıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Çift Anadal, Yan Dal ve Değişim Programları
Çift anadal programları
MADDE 42 – (1) Çift anadal programları bilim alanları yakın olan ön lisans diploma
programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı
ile açılabilir ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.
Yan dal programları
MADDE 43 – (1) Yan dal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir
öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Bu programlar Senato tarafından
kabul edilen esaslara göre yürütülür.
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi
MADDE 44 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer
yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir.
(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.
(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı tutarını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.
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(4) Bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddelerinde yer alan başarı katsayıları ve işaretler dikkate alınarak, öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlere
ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.
(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.
(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yıl/yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.
(7) Değişim programı öğrencilik ile ilgili iş ve işlemler UİO tarafından ilgili program
mevzuatına bağlı olarak yürütülür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Durumu Olan Diploma Programları
Eğitim-öğretim ilkeleri
MADDE 45 – (1) Özel durumu olan diploma programlarının hangilerinin olduğu Senato tarafından belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim, bu Yönetmelik hükümlerine ek olarak ilgili kurul tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan ve aşağıdaki hususları içeren düzenlemeye göre yürütülür:
a) Eğitim-öğretim dönemleri, programları ve planları,
b) Devam zorunluluğu, derslerin yinelenmesi,
c) Sınavlar/stajlar ve sınav/staj dönemleri,
ç) Sınav/staj puanlarının değerlendirilmesi ve değerlendirme oranları,
d) Sınavlara girebilmenin ön koşulları
belirlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili kurul veya ilgili yönetim kurulu kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinde Üniversiteye kayıtlı olan
öğrencilerin intibakı hakkında Senatoca kararlaştırılan esaslar uygulanır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde alınan ortak dersler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde alınan ortak dersler bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredisine sayılır ve bu Yönetmeliğin
34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen not ortalaması hesaplarına katılır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte
ve yüksekokullarda yürütülen lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmede uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu
iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) AL: Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınır
değeri olan alt limiti,
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulu,
d) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda müdürü,
e) Danışman/Koordinatör: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek
üzere bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
f) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl
sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye vb.
çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saatini,
g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
h) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı
kapsayan yükseköğretimi,
i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri
ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,
k) Öğrenim kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası
öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
l) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan
nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
yükseköğretimi,
m) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden bir veya
birkaçının alınıp başarılması şartı aranılan dersi,
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n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından
isteği doğrultusunda aldığı dersi,
p) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
r) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
s) Üst yarıyıl/yıl: Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyılı/bir üst yılı,
ş) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve
öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ve Öğrenci İşlemleri
Öğrenci işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin
kayıtları, öğrenim ücreti/katkı payı işlemleri, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgelerinin
verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomalarının ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri
ile öğrencilerin yazılı taleplerine istinaden veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını
gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift ana dal ve yan dal
programları, fakülteler, yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler ile diğer yükseköğretim
kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili kurulların/yönetim kurullarının kararına istinaden dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türü; örgün (normal örgün öğretim, ikinci
örgün öğretim) eğitimdir.
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Akademik
dönemler; yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört
hafta, bir yıl yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır.
Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımayan bir uygulamadır.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte ve
yüksekokulların teklifleri değerlendirilerek, her yılın en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından
belirlenir ve ilan edilir.
Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti
MADDE 8 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda bir sonraki akademik yılda bölüm/program
için önerilecek öğrenci kontenjanları, özel yetenek sınavı ile öğrenci alımlarında aranacak özel
koşullar, her yıl ilgili kurullarda belirlenerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirilir.
(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını önerirken eğitim özelliklerine göre özel şartlar belirleyebilirler.
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan
adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için istenen belgelerin, aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Kayıtlarını e-Devlet üzerinden yaptıran öğrencilerden herhangi bir
belge talep edilmez. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem
yapılır.
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(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, ilgili öğretim yılında Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olmak.
b) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda Üniversiteye kayıt için belirtilen gerekli belgeleri sağlamak.
(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya şahsen
başvurarak yaparlar. Ancak bizzat başvuramayan adaylar, noter tarafından düzenlenmiş vekâletnameye sahip vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.
(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir.
(5) Yabancı ülke ortaöğretim okulları mezunlarının diploma denkliklerinin ilgili mevzuata göre onaylanmış olması gerekir.
(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabul şartları, konu ile ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre yürütülür.
Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti ve başarılı ikinci öğretim öğrencileri
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl
Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen kapsam ve koşullarda, tespit edilen miktarlar üzerinden
tahsil edilir.
(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde Üniversiteye kayıt yaptıracak
öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgili mevzuatta belirlenen taban ve tavan sınırları içinde
kalmak koşuluyla Üniversite tarafından belirlenir.
(3) Öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt olma ya da ders kaydı
sırasında ödenir. Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğretim ücretlerinin ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında ödenir. Belirtilen süre zarfında öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim
kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
(4) İlk %10'a giren öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) İlk %10 hesaplamasında AGNO değil, dönem ortalaması dikkate alınır.
b) Hazırlık sınıfı hariç, aynı yarıyılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin başarı ortalamasına göre, bulundukları bölüm/programda her bir yarıyıl için alması gereken asgari
dersler ile aldığı diğer derslerden başarılı olması gerekir.
c) İlk %10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.
ç) Bir bölümdeki öğrencilerin bulundukları sınıf itibarıyla ilgili yarıyıl/yıldaki öğrenci
sayısı dikkate alınır. Gruplara ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup
toplamına göre işlem yapılır.
d) Çift ana dal öğrencileri yalnızca kayıtlı oldukları ana dal programlarında %10 hesaplamasına dâhil edilir.
e) Normal eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
f) İki dönem üst üste AGNO'su 2,00'ın altında olduğu için yarıyıl/yıl kaybeden öğrenciler takip eden yarıyıl/yılda %10 hesabına dâhil edilmezler.
g) Herhangi bir yarıyıl/yıldan başarısız dersi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
ğ) Bir bölüm için %10'a giren öğrencilerin belirlenmesinde, özel öğrenci veya değişim
programları ile diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, bulunduğu dönemden alamadıkları ders/dersler dikkate alınmaz.
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h) İlgili akademik yılda yaz okulunda alınan dersler hesaba katılmaz. Bu öğrenciler için
bahar yarıyılında hesaplanan dönem ortalaması dikkate alınır.
ı) Yıl sistemi uygulayan programlarda bu hesaplama bahar yarıyılı sonunda yapılır.
i) Değerlendirmede ilk %10'a giren öğrenci sıralamasında son sırada olan öğrenci ile
aynı dönem ortalamasına sahip olan bütün öğrenciler %10 sıralamasına dâhil edilir.
j) Mazeret veya bütünleme sınavı olan birimlerde başarı sıralaması bu sınavlardan sonra
yapılır.
Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük
MADDE 11 – (1) Bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından her sınıf için en az
bir öğretim üyesi/araştırma görevlisi doktor/öğretim görevlisi doktor, danışman olarak görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla
bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.
(2) Bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav programlarındaki
koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.
(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütürler.
Ders kaydı
MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemleri, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
aşağıda yer alan ilkelere bağlı olarak yapılır:
a) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilgili yarıyıl/yılda
açılan ders/dersler için seçim yaparak ders kayıt işlemini danışman onayına sunarlar. Derslere
kayıtlanma işlemi, danışman tarafından onaylandıktan sonra tamamlanmış olur.
b) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, ilgili yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı
ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması
şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu
karar verir.
Öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 13 – (1) Öğretim programı; fakülte ve yüksekokullarda niteliklerine göre
teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, staj ve
diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama vb. çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Yarıyıl sistemi uygulanan birimlerde ders ve uygulamaların toplamı, bir yılda toplam 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Dört yıllık lisans programları için ortak zorunlu
dersler dâhil ders ve uygulamaların toplamı 240 AKTS kredisi olmak zorundadır.
(3) Akademik yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili yarıyılda/yılda yürütülecek dersler ve
bu dersleri yürütecek öğretim elemanları; ilgili bölüm/program kurullarınca belirlenir ve yarıyılın/yılın başlama tarihinden en geç dört hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Konu, ilgili
kurulda görüşülerek karara bağlanır.
(4) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi karşılıkları ilgili bölüm kurullarınca belirlenir.
Dersler ve süreleri
MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi 50 dakikadır.
(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.
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(3) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS kredileri, mezuniyet için alınması
gerekli toplam AKTS kredilerinin en az %25'ini ve en çok %40'ını oluşturacak şekilde düzenlenir.
(4) Seçmeli dersler; meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm, fakülte ve yüksekokulda açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden
de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam
AKTS kredilerinin %10'unu aşamaz.
(5) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli şartlar ilgili yönetim kurulları tarafından
belirlenir.
(6) İkinci öğretim uygulanan programlarda gerektiğinde millî ve dinî bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de ders yapılabilir.
Ders alma ve bırakma
MADDE 15 – (1) Fakülte veya lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin
haftalık alabileceği derslerin AKTS kredi miktarı, ortak zorunlu dersler de dahil 45 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin
kararlarında belirtilir. Belirlenen AKTS kredi sınırları, tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50'nin
altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.
(2) Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri
halinde azami AKTS kredi miktarına ilaveten birer ders verilir.
(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan ders/derslerin
alınıp başarılması gerekir.
(4) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibarıyla
müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO'su en az 2,50 olan
öğrenciler, üst yarıyıllardan alabilecekleri dersler de dâhil olmak üzere en çok 45 AKTS'ye kadar ders alabilirler.
(5) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan almadıkları veya (Z) ve (FF) notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı yükseköğretim kurumundan alarak başarısız
oldukları dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde Üniversiteden alabilirler.
(6) Öğrenciler, içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri
ile tekrar ve/veya alt yarıyıl/yıldan alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını
aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikli olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt yarıyıl/yılda
alacakları dersleri almak zorundadır. Derslerin çakışması sebebiyle derslere kayıt yaptıramama,
eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.
(7) AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF
notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami AKTS kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği
kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
(8) Öğrenciler, almış oldukları dersi/dersleri akademik takvimde belirtilen ders değiştirme haftası içerisinde bırakabilirler. Bırakılan ders/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir. Alınan derslere kayıtlanma danışman onayından sonra gerçekleşir.
(9) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine
başka seçmeli dersi de seçebilir.
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Ders muafiyeti
MADDE 16 – (1) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı
ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde
muafiyet talebinde bulunabilirler. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul
edilmez. Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programından alıp başarılı olduğu ilgili ders/derslerden başarılı oldukları yarıyılı/yılı
takip eden yarıyıl/yılın ilk haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler.
(2) ÖSYM tarafından yerleştirilen, Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan, diğer
yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapan, dikey geçiş ile kayıt yaptıran
ve Üniversite içerisinde bölüm değiştiren öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden 27 nci maddeye göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için dekanlığa/müdürlüğe muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ve ekinde not
döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerin harf notları, öğrencinin not döküm
belgesine aynen işlenir. Sayısal notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna
göre harf notlarına çevrilir ve işlenir.
Değişim programları
MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.
(2) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.
(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine
işlenir.
(4) Değişim programları ile ilgili uygulamalar, Senato tarafından belirlenen usul ve
esaslara göre yürütülür.
(5) Öğrenciler, değişim programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda
almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını Üniversitede
yaparlar. Gidilen yükseköğretim kurumunda ders tekrarı yapılamaz. Bu duruma ilişkin esaslar,
öğrenim protokolü çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 18 – (1) İlgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/programlara ait hazırlık sınıfı uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Teorik dersler, laboratuvar vb. çalışmaların en az %80'ine devam etmek zorunludur.
(2) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin durumu, yarıyıl/yıl sonu
sınavlarından önce öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi,
Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler
Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders
sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı, ek
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sınav ve diğer yarıyıl/yıl içi veya yarıyıl/yıl sonu değerlendirmelerinden oluşur. Bu sınavlar
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir.
(2) Öğrenciler, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin değerlendirilmesinden başka yarıyıl/yıl sonu
sınavına veya diğer değerlendirme türlerine tabi tutulurlar. Ders bilgi paketinde, yarıyıl/yıl
sonu değerlendirmesinin başarı notuna katkısı en az %30, en çok %50 olacak şekilde belirlenir.
(3) Ortak zorunlu derslerin her biri için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en
az iki ara sınav; yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az dört ara sınav ve bir yarıyıl/yıl
sonu sınavı yapılır.
(4) Sınav süreleri, ders bilgi paketinde o ders için verilmiş olan değerlendirme türüne
göre belirlenir.
(5) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve ilgili sınavdan
sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi
yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.
(6) Tek ders sınavı ve mezuniyet AGNO baraj sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate
alınır; yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları
100 üzerinden verilir.
(7) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan
kısa süreli sınavlardır.
b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az iki, yılda ise en az dört ara sınav yapılır. Bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler,
kısa süreli sınavlar, laboratuvar vb. çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu
yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.
c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak
devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.
ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD ve DC harf notu
alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine
geçer.
d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda müfredatta belirtilen tüm etkinlikleri ve devam şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl varsa bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda
yapılan sınavdır. Tek ders sınavı öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Tek ders
sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden
alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavdan alınan not ham not olarak kabul edilir ve dersin
verildiği son dönemde kabul edilen AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf
notu verilir. AL'nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir. Tek ders sınavında FF notu
alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin her dönem sonunda bu derse
ait tek ders sınavına girebilirler.
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e) Mazeret sınavı: Bu Yönetmelikte belirlenen ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan
öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Bütünleme sınavı uygulaması olan
birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez; bütünleme sınavı için
mazeret sınav hakkı kullanılır. Kısa süreli sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.
f) Yabancı dil muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak için öğretim yılı başında açılan sınavdır. Bu sınav Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezuniyet aşamasına gelen ve FF notu almadıkları
halde AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrencilerin, lisans programlarında son dört yarıyılda/iki
yılda aldığı derslerden istediği en fazla dördü için yapılan sınavdır. Değerlendirme tek ders sınavı gibi yapılır ve öğrencinin AGNO'su yeniden hesaplanır. AGNO baraj sınavına girecek öğrenciler bu sınav haklarını, ilgili yönetim kurullarının uygun göreceği tarihlerde kullanırlar.
Bu sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlardan sonra mezuniyet
şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre takip eden yarıyıl/yılda öğrenimine devam ederler.
ğ) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümlerine istinaden Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak üzere ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav
haklarını kanunla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri
sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun
görülen tarihlerde kullanırlar.
(8) Yedinci fıkrada tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakülte ve yüksekokullarda,
bu sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.
(9) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmelerin birlikte yapılıp yapılamayacağı birimlerin uygulama esaslarında belirtilir.
Sınav programları
MADDE 21 – (1) Sınav programları, -kısa süreli sınavlar hariç- ilgili bölüm başkanlığı
ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.
Başarı durumlarının ilanı
MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin
başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO'su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir ve yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan
edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm başkanlığı tarafından dekanlık/müdürlüklere teslim edilen sınav evrakı üç yıl boyunca muhafaza
edilir.
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(2) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanan dokümanları içeren ders dosyasını sisteme internet üzerinden yarıyıl sonu/bütünleme
sınav dönemini takip eden bir hafta içinde yükler. Sınav evrakı vb. basılı materyalleri de belirtilen süre içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim eder.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe
ile yapılır. Dekan veya müdür, sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi
olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon
kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer
üyeleri sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür
tarafından seçilir. Komisyon, en çok beş iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.
Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya
çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında ilgili dekanlıkça/müdürlükçe Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
Başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puan ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puan dikkate
alınır.
(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmalarının yarıyıl/yıl içi notuna katkısı ile yarıyıl/yıl içi notunun
ve yarıyıl/yıl sonu notunun ham başarı notuna katkıları; 20 nci maddeye uygun olarak ilgili
öğretim elemanı tarafından ders bilgi paketinde belirtilir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 27 – (1) Her yarıyılın başlangıcından en az iki hafta önce, ilgili yarıyılda açılacak derslere ait; yarıyıl içi çalışmaların türleri, sayısı, başarı notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı gibi bilgiler ders bilgi paketinde verilir. Bölüm kurulunda değerlendirildikten sonra ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve ilgili öğretim elemanı tarafından ilan
edilir.
(2) Ders başarı değerlendirmesinde; öğretim üyesi takdirinde sistemi ve bağıl değerlendirme sistemi olmak üzere iki sistem uygulanır. Birimlerde, hangi değerlendirme sisteminin
uygulanacağı ve sisteme ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gösterilmiştir:
Ağırlık Katsayısı
Harf Notu
AA
4,00
BA
3,50
BB
3,00
CB
2,50
CC
2,00
DC
1,50
DD
1,00
FF
0,00
M
Muaf
G
Geçer
Z
Devamsız
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(4) Üçüncü fıkradaki notlardan:
a) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu
dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.
b) M notu, AGNO hesabına dâhil edilmeyen ve yapılan muafiyet sınavlarında başarılı
olunan dersler için kullanılır.
c) Ortak zorunlu derslerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından alınan notların başarı
notuna katkı oranı ve yarıyıl/yıl sonu başarı değerlendirmesi, diğer zorunlu dersler gibi yapılır.
ç) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
d) Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.
Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (1) AGNO: Öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış
olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredisi
ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının
toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme
sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.
(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki
AGNO'su yerine geçer.
Başarısızlık durumu
MADDE 29 – (1) Başarı baraj notu, 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su
ile bir önceki AGNO'su 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Bu öğrenciler,
sonraki yarıyılda/yılda öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadırlar; ancak öğrencinin talebi halinde, FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de AGNO'su 2,00’a eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO'larını 2,00’a
eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibarıyla
bulunmaları gerektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam
ederler. Öğrencinin bu şekilde herhangi bir yarıyıldan/yıldan ders almayı hak ettikten sonra,
AGNO’sunun tekrar iki dönem üst üste 2,00’ın altına düşmesi daha sonraki dönemlerde bu yarıyıldan/yıldan ders almasını engellemez. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğrenim süresinden sayılır.
(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemezler.
Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 30 – (1) Program süresi, azami eğitim-öğretim süresi, ek eğitim-öğretim süresi, ek sınavlar, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi, öğrencilik haklarından yararlanma ve konuya ilişkin diğer
hususlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesindeki esaslara göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzin, Tebligat ve Adres
Bildirme, Yatay ve Dikey Geçişler, Üniversite İçinde
Bölüm veya Birim Değiştirme
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda Üniversiteden kayıtları silinir:
a) Yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları.
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c) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesinden dolayı kayıt
yenilenmemesi üzerine ilişik kesmeye Senatonun karar vermesi ve bu kararı Yükseköğretim
Kurulunun onaylaması.
(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına,
bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenci kayıt için diploma vermişse, isteği üzerine
bu diploma geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.
Mazeretler
MADDE 32 – (1) İkinci fıkrada belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan
eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.
(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
c) İlgili mahallin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydıyla
doğal afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.
d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik sebeplerin ortaya çıkması.
e) Öğrencinin tutuklu olması.
f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.
g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması.
ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği benzer diğer hallerin ortaya
çıkması.
Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler
MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle
ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri
sınavlar için, istemeleri halinde 20 nci maddenin yedinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilebilir.
b) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler devamsızlıktan sayılır.
c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez; girenlerin sınavı
da geçersiz sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş
günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
Kayıt dondurma işlemini gerektirecek haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.
(2) Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili
nedenler hariç, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.
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(3) Sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.
(4) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.
(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, 32 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde bu maddede belirtilen
esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.
(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara
giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
(7) Öğrencilerin, tek seferde raporlu oldukları sürenin devamsızlık süresini aşması durumunda -istemeleri halinde- öğrencilere kayıt dondurma işlemi uygulanır.
İzin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler
yapılır:
a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.
b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme
süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.
c) Fakülteler ve yüksekokul adına bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar,
öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan
e-posta adresine gönderilerek yapılır.
(2) Öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular, ilgili birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır.
(3) Fakülte/yüksekokullara kayıt yaptırırken bildirdikleri adresin değişmesi durumunda,
bunu fakülte/yüksekokulların ilgili birimlerine bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş
olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligat gönderilmesi halinde tebligat, kendilerine yapılmış sayılır.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokuluna yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara, dikey geçişler ise
konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Üniversite içinde bölüm ve birim değiştirme
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, bir fakülte veya yüksekokulun kendi bünyesindeki veya
Üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan
kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı, Mezuniyet Tarihi,
Diplomalar ve Verilme Şartları
Çift ana dal lisans programı ve yan dal programı
MADDE 39 – (1) Üniversite içinde yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili
bölümlerin ve kurulların önerisi, Senato onayı ile çift ana dal programı açılabilir. Başarı şartını
ve diğer koşulları sağlayan öğrenciler iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alarak
iki ayrı diploma alabilirler.
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(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programına kayıt olabilirler.
(3) Çift ana dal ve yan dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Mezuniyet tarihi
MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı
tarihtir; ancak bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi,
bitirme tezi, diploma çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların
tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Ders kaydı gerektirmeyen stajlar vb. etkinliklerden dolayı mezuniyetleri bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler, o akademik yarıyılda/yılda
katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler ise staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.
Diplomalar ve verilme şartları
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kapsam ve koşullarda lisans programlarından mezun olabilmek için 240 AKTS kredisi ders alarak başarı ile tamamlayan ve AGNO'su
en az 2,00 olan öğrencilere o programın lisans diploması verilir.
(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere -istemeleri halinde- ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle
ilişiği kesilir.
(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar talep edilmesi durumunda öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.
(4) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre
belirlenir. Diplomanın kaybı halinde öğrenciye ikinci nüsha diploma verilir.
(5) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından
belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ders muafiyetindeki harf notu uygulamasına ilişkin hükümler, 2019 yılından itibaren kayıt
olacak öğrencilere ve 27 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesine ilişkin hükümler ise, 2019 yılından itibaren kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları müfredata göre uygulanır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci
GENELGE
2019/19

17 Eylül 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve
17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli
Ürün Listesinin tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016 tarihli
ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Öncelikli ürün listesi
MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek
teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin
artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu
20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu
3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27),
Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan
veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.
(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi,
yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi
kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.
(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün
kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.
(5) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve
17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Türkiye’de
orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu
sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esaslarını tespit etmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016 tarihli
ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) 2012/3305 sayılı Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,
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b) 2016/9495 sayılı Karar: 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararı,
c) Bağımsız değerlendirici: Asgari olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık fakülte
ve yüksekokullarından mezun olan; meslek kuruluşu temsilcileri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumları tarafından
görevlendirilen öğretim elemanları veya alanında en az 5 (beş) yıl uzmanlık ve tecrübe birikimi
olan kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan kişileri,
ç) Bağımsız danışmanlık firması: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruda bulunulan projeler için değerlendirme raporu hazırlanması amacıyla söz konusu Program amaçlarına uygun kriterlere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmayı,
d) Bağımsız değerlendirme raporu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruda bulunan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından Bakanlık tarafından belirlenen formatta hazırlanacak değerlendirme raporunu,
e) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
f) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
g) Çağrı periyodu: Bakanlık tarafından belirlenen çağrı planı çerçevesinde program
başvurularının kabul edildiği zaman aralığını,
ğ) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı duyurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün listesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları
içeren çağrı duyurusu paketini,
h) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
ı) Katma değer katkısı: Proje kapsamında yapılan yatırım sonucunda üretime geçen tesise özel olarak Program Portalından yayınlanan katma değer formunun doldurulması suretiyle
yıllık bazda hesaplanan tutarı,
i) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,
j) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini,
k) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
l) Meslek kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa,
birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve
organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,
m) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet
yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknolojili
sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve Bakanlık
tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi,
n) Program: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını,
o) Program izleme ve değerlendirme raporu: Program yönetim ofisi tarafından Program
kapsamında yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla Komiteye sunulan
raporu,
ö) Proje komisyonu: Program kapsamındaki başvuruların incelenmesi ve destek kararı
verilen projelerin izleme sürecinde değerlendirilmesinden sorumlu; projeler hakkında Komiteye
bilgi, değerlendirme ve görüş sunan; Bakanlık, bağlı/ilgili kuruluşların personeli ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiricilerden oluşan daimi komisyonu,
p) Proje koordinatörü: Programa başvuran her bir proje için sekretarya işlemlerini koordine etmek üzere görevlendirilen program yönetim ofisi personelini,
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r) Proje paydaşı: Program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak
niyetiyle yatırımcıyla işbirliği yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik orta veya
büyük ölçekli işletmeyi,
s) Program Portalı: Programa ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve
raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından bağlı/ilgili kuruluşlarla koordineli olarak geliştirilen web tabanlı uygulamayı,
ş) Program yönetim ofisi: Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerine ilişkin
tüm işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık
tarafından görevlendirilen birimi,
t) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesini,
u) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
ü) Ürün: Öncelikli Ürünler Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü,
v) Yatırımcı: Program kapsamındaki yatırım projesini gerçekleştirecek Türkiye’de yerleşik sermaye şirketini,
y) Yeniden değerleme oranı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilen oranı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Programın Tanımı ve Öncelikli Ürün Listesi
Programın genel tanımı
MADDE 4 – (1) Program, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.
Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde
üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat
bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin
gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen
Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile
KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile
sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak
yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program kapsamında hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir.
(2) Birinci fıkra hükümleri doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlarının sağladığı destekler; bu desteklerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık uhdesinde yer alan Program
Portalı üzerinden tek pencere mekanizması ile yürütülür.
(3) Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin
üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılır.
(4) Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair bilgi akışı
ve iletişim, Program Portalı vasıtasıyla program yönetim ofisi tarafından sağlanır.
(5) Program yönetim ofisi yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla
yatırımcılara bilgi ve destek sağlayabilir.
(6) Program amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim
süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanır.
(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek
ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak geliştirme sürecinde ve ürüne yönelik
talep konusunda işbirliği yapması beklenir.
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Öncelikli Ürün Listesi
MADDE 5 – (1) Öncelikli Ürün Listesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD)’nün tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir.
(2) Öncelikli Ürün Listesi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından tebliğle revize edilebilir.
(3) Yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesi ayrıca Program Portalında yayımlanır. Belirli
bir çağrı periyodu kapsamında desteklenecek ürünler, çağrı duyurusu esnasında yürürlükte olan
Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin sadece bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenebilir ve çağrı planının ek listesi olarak Program Portalında yayımlanır. Belirli bir çağrı periyodu
içerisinde yapılan tüm değerlendirmeler çağrı planının ek listesi olarak yayımlanan ürün listesine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komite, Proje Yönetim Ofisi, Proje Komisyonu ve Proje Paydaşı
Komite
MADDE 6 – (1) Program kapsamında destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme
sürecinde karar almak üzere Komite oluşturulur.
(2) Komite, Program kapsamında proje komisyonlarının oluşturulmasına, hangi projelerin destekleneceğine, Program kapsamındaki destek unsurlarından hangilerinin kullandırılacağına, ilgili mevzuatta yer alan koşul ve sınırlara aykırı olmamak kaydıyla verilecek desteklerin miktar, tür ve sürelerine, projeler kapsamında öngörülen yatırımın tamamlanma durumunun tespit edilmesine, ilgili mevzuatta belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde destek sürecinin
sonlandırılmasına dair karar organıdır.
(3) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3 (üç), KOSGEB’den 1 (bir), TÜBİTAK’tan
1 (bir) üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Bakanlık temsilcileri, aralarından biri Komite
Başkanı olacak şekilde Bakan tarafından belirlenir. KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileri ilgili
kurumlar tarafından belirlenerek bildirilir. Komite Başkanı haricindeki her bir üyelik için ayrıca
bir de yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin Komite toplantılarına katılamadığı durumda ilgili üye
yerine belirlenmiş olan yedek üye toplantılara katılarak asıl üye ile aynı yetkiyle karar alma
sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konularda bilgilerine başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri davet edilebilir.
(4) Komite, Komite Başkanının katılması kaydıyla en az 3 (üç) üye ile toplanır.
(5) Komite tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin kararlar puanlama
yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer hususlar için oy çokluğu aranır. Oyların eşitliği durumunda ise Komite Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Program yönetim ofisi
MADDE 7 – (1) Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından Program kapsamında
yapılacak tüm işlemlerin sekretarya hizmetlerini yürütmek, Komite ve proje komisyonları arasında bilgi ve belge akışını sağlamak, Program Portalını yönetmek ve program paydaşları arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak üzere Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların personelinden oluşan program yönetim ofisi kurulur.
(2) Program yönetim ofisi; Program yönetiminin yanında, yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırımcı adaylarına başvuru süreçlerinde destek olunması,
yatırımlara yönelik sektörel işbirliklerinin oluşumuna katkı sağlanması gibi fonksiyonları da
icra eder.
(3) Program yönetim ofisi çalışanları arasından, her bir proje için projeyi yakından takip
edecek, izleme yapacak, proje paydaşları için irtibat noktası görevi üstlenecek proje koordinatörü görevlendirilir.
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Proje komisyonu
MADDE 8 – (1) Program kapsamında başvurusu kabul edilen projeler için Komite tarafından 5 (beş) kişilik proje komisyonları oluşturulur. Proje komisyonları, başvuruların nitelik
ve niceliğine bağlı olarak sektör, proje ölçeği, proje sayısı gibi parametrelere göre ihtiyaç adedince teşekkül ettirilir. Proje komisyonu üyeleri bir tanesi başkan olarak atanacak şekilde asıl
görevlerini devam ettirmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların çalışanları arasından ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler arasından belirlenir.
(2) Proje komisyonu üyeleri, görevlendirildikleri projeye/projelere ilişkin değerlendirme, destek kararı ve izleme süreçlerinde görev alıp bu süreçlerin her birinde Komite değerlendirmesi öncesinde, üyelerin değerlendirme ve görüşlerini içeren karar metnini oluşturur. Proje
komisyonunun karar metni oluşturma sürecinde ihtiyaç duyacağı bütün bilgi, belge ve raporlar
ile sekretarya hizmetleri proje koordinatörü tarafından sağlanır. Proje komisyonunun karar metni oluşturma sürecine dayanak teşkil eden ve doğrudan proje komisyonu tarafından talep edilmiş veya edinilmiş ek bilgi ve belgelerin de proje koordinatörü vasıtasıyla proje dosyasına eklenmesi zorunludur.
(3) Proje komisyonunun değerlendirme ve görüşlerini içeren karar metinleri Komite
açısından öneri mahiyetindedir. Proje komisyonu hazırlayacağı kararın ortak metnini çoğunluğun görüşlerini dikkate alarak oybirliğiyle kabul eder. Metinle ilgili katılmadığı veya ek bilgi
mahiyetinde belirtilmesini gerekli gördüğü hususlar bulunan proje komisyonu üyeleri karar
metnine ek olarak şerhlerini ekleyebilirler.
Proje paydaşı
MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya
daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir. Proje paydaşının, üretilecek ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi ve satın alma talebine sahip olması gerekir. Başvuru sahibi
ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini
belirttiği uzlaşı protokolü, Program Portalında yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş beyan
formunun doldurulması suretiyle imzalanır. Proje paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması halinde uzlaşı protokolü sunulması gerekli olmayıp paydaştan öncelikli ürünü satın alabileceğine
ilişkin niyetini gösterir yazı alınması yeterlidir.
(2) Proje paydaşından aşağıdaki katkıları sunması beklenir:
a) Proje kapsamında üretilecek öncelikli ürünü satın almaya ilişkin irade ve niyet beyanı.
b) Proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapılması.
c) İşletmenin öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme durumunun izlenmesi.
ç) Öncelikli ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğinin
takip edilmesi.
d) İşletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretilmesi.
(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki işbirliği, Komitenin destek değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır.
(4) Proje izleme sürecinde, proje paydaşı 6 (altı) aylık periyotlarla Program Portalı üzerinden proje değerlendirme raporu sunar. KOSGEB desteklerinden yararlanmakta olan projeler
için proje paydaşı izleme periyodu 4 (dört) aylık olarak uygulanır. Proje paydaşının raporları,
desteklerin sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje paydaşının
kamu kurum/kuruluşu olması durumunda proje değerlendirme raporunun sunulması zorunlu
değildir.
(5) Proje sahibi, izleme sürecinde proje komisyonu onayı ile proje paydaşını değiştirebilir.
(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin paydaşları, KOBİ
olmak ve proje süresince yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla satın alma taahhüdünün
yerine getirilmesi halinde KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı
hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesine ve Destek Unsurlarına İlişkin Esaslar
Başvuru
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru
yapmak suretiyle çağrıda bulunur.
(2) Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalında duyurulur.
(3) Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen çağrıya istinaden Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, Program Portalında duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa
müracaat ederek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru işlemini tamamlar. Ön başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Program Portalında yayımlanır.
(5) Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranır.
(6) Ön başvuru ile üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunun ek listesi olarak yayınlanan ürün listesinde yer alıp almadığı, öngörülen proje tutarının çağrı duyurusunda belirlenen asgari proje tutarı koşulunu karşılayıp karşılamadığı, yatırımcı firmanın ve projenin çağrı
duyurusunda belirlenen diğer temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından tespit edilir. Ön başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerin, Program ve çağrı duyurusu
kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilir.
(7) Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, çağrı planlarında
öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesi ve bağımsız değerlendirme raporunun yanı sıra
Program Portalında yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlar.
(8) Başvuru sahibi, şayet varsa proje paydaşı ile imzaladığı uzlaşı protokolünü de kesin
başvuruda ibraz eder.
(9) Başvuruda Bakanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir.
Proje fizibilitesi
MADDE 11 – (1) Her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunludur.
Proje fizibilitesinde;
a) İşletmenin mevcut durumu,
b) İşletmenin organizasyon yapısı, yönetim ve insan kaynakları,
c) Şayet varsa proje paydaşının bilgileri ve projeye sağlaması öngörülen katkılar,
ç) Projenin tanımı ve kapsamı,
d) İhtiyaç analizi,
e) Pazar analizi,
f) Proje yeri ve uygulama alanı,
g) Projenin uygulama planı ve takvimi,
ğ) Şayet varsa AR-GE süreci tasarımı,
h) Yatırım süreci tasarımı,
ı) AR-GE ve yatırım sürecinin eş zamanlı devam etmesinin öngörüldüğü özel durumlarda detaylı eş zamanlı AR-GE ve yatırım süreçleri takvimi,
i) Yatırım tutarı ve yıllara dağılımı,
j) Üretim ve satış programı,
k) Projenin finansman kaynakları,
l) Program kapsamında talep edilen destek unsurları,
m) Risk analizi,
n) GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,
bölümlerine yer verilmesi zorunludur.
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Bağımsız değerlendirme raporu
MADDE 12 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından hazırlanacak olan bağımsız değerlendirme raporunun çağrı planında öngörülen süre içerisinde Program Portalına yüklenmediği proje başvuruları detaylı değerlendirmeye tabi tutulmaksızın reddedilmiş kabul edilir.
(2) Bağımsız değerlendirme raporu hazırlanırken bağımsız danışmanlık firması tarafından yatırımcı firmanın yerinde incelemesinin yapılması zorunludur.
(3) Bağımsız değerlendirme raporunda;
a) Proje fizibilitesinde yer alan verilerin tutarlılığının değerlendirilmesi,
b) Firmanın mali yetkinlik ve teknik yetkinlik açısından projenin gerekliliklerini karşılayabilme düzeyi,
c) Üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla proje kapsamında kurulacak yatırım
tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin on yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari
yıl fiyatlarına göre hesaplanan toplam katma değer katkısı analizi,
ç) Üretilmesi öngörülen ürünün dünya ve Türkiye piyasalarındaki gelişim potansiyelinin
geçmiş dünya ve Türkiye ticareti verilerinde gözlenen eğilimler üzerinden değerlendirilmesi,
bölümlerine yer verilmesi zorunludur.
(4) Bağımsız değerlendirme raporunda yatırımcının talebi veya bağımsız danışmanlık
firmasının projenin değerlendirilmesi açısından gerekli görmesi halinde ek bölümlere yer verilebilir.
(5) Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dahilinde
TÜBİTAK tarafından karşılanır. ARGE ihtiyacı bulunmayan ve KOSGEB desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti KOSGEB
desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta öngörülen geri ödemesiz destek oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Komite tarafından desteklenmesi
uygun görülmeyen projeler ile sadece Bakanlık desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan
projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.
(6) Bu maddenin uygulamasına ve bağımsız danışmanlık firmalarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Kesin başvurusu öngörülen takvim içerisinde eksiksiz tamamlanan
projeler değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Proje konusu ürünün üretilebilmesi için AR-GE gereksinimi olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen yatırım planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde AR-GE
projesi değerlendirme süreci işletilir. AR-GE’ye ihtiyaç olmaksızın salt yatırımın gerekli olduğu
veya on birinci fıkra uyarınca AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette
yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda projenin yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve firmanın teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak yatırım faaliyetleriyle ürünün
üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.
(3) Yatırımcı firmanın KOBİ olması durumunda, projenin yatırım kısmı için Stratejik
Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgi ve formların sağlanacak desteklere hak
kazanma açısından eksiksiz ve hatasız olarak tamamlanmış olması gerekir. Bu durum KOSGEB
tarafından incelenir.
(4) Başvuruların proje bazlı veya stratejik yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden
yararlandırılması noktasında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında
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talep edilen bilgi ve formlar yatırımcı tarafından temin edilir. Proje komisyonları tarafından
Bakanlık tarafından sağlanabilecek devlet desteklerine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılarak görüş oluşturulur.
(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen inceleme ve değerlendirmeler, Bakanlıkça öngörülen
takvim çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli olarak yürütülür.
(6) Yatırımcı firma, değerlendirme süreci içerisinde proje komisyonu tarafından proje
sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör
uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler davet edilebilir. Proje sunumu
esnasında firmadan ilave bilgi ve belgeler istenebilir. AR-GE ihtiyacı bulunan ve TÜBİTAK
değerlendirme sürecinde AR-GE desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler
için, ihtiyaç duyulan AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla karşılanma
imkân ve planını içeren ek AR-GE finansman raporu istenir.
(7) Bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan raporlar,
proje komisyonları tarafından Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, başvuruda bulunulan
projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını
sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin
gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre
üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,
i) Proje paydaşının uzlaşı protokolü sunarak projeye dahil olması veya ürünün niteliği
dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye
mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması gibi nedenlerle bir proje paydaşının projeye dahil edilemediği durumda proje kapsamında öngörülen
standart ve spesifikasyonlara göre üretilecek ürünün yeterli pazar potansiyeline sahip olması,
niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu
üzerinden puanlama yapmak suretiyle projelerin sıralamasını yapar. Komite, bu niteliklerin
yanı sıra program destek bütçesi, pazar doygunluğu, katma değer katkısı gibi kısıtlar çerçevesinde önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projelerin sayısını, 100 üzerinden 70
puanın altında puanı olan projeler desteklenmemek kaydıyla belirleyebilir.
(8) Komite tarafından proje bazında puan hesaplaması yapılırken proje paydaşı bulunmayan projelere yedinci fıkranın (i) bendinde belirtilen paydaş veya pazar potansiyeli kriteri
açısından 0 ila 70 puan arası puan verilir. Paydaşı bulunan projeler için ise paydaşın sürece
etkin entegrasyon taahhüdü dikkate alınarak 50 ila 100 puan arasında olmak kaydıyla puan verilir.
(9) Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek
unsurlarının miktar ve sürelerine, proje süreci boyunca sağlanacak toplam destek tutarına ilgili
mevzuat çerçevesinde karar verir. Proje kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı, proje
kapsamında üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla kurulacak yatırım tesisinin üretime
geçmesini müteakiben bu tesisin on yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari yıl fiyatlarına
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göre hesaplanan toplam katma değer katkısının yüzde ellisinden ve proje kapsamında yapılması
öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamaz. TÜBİTAK tarafından AR-GE desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için Komite tarafından sadece Bakanlık ve/veya KOSGEB desteklerini içeren destek paketi tanımlanabilir.
(10) Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan yatırım
destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK destekleri ve/veya yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Yatırıma başlama sürecinde KOBİ vasfını yitiren firmalar için daha önce tanımlanan
KOSGEB destekleri uygulanmaz.
(11) Proje kapsamında AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, Komite tarafından uygun görülmesi halinde
proje fizibilitesinde sunulan eş zamanlı AR-GE ve yatırım süreçleri takvimi dahilinde olmak
kaydıyla AR-GE faaliyetleri tamamlanmadan yatırım süreci desteklerinin sağlanmasına başlanabilir. Bu gibi durumlarda, proje kapsamında yapılması hedeflenen yatırımların sadece AR-GE
faaliyetinin başarıyla tamamlanması halinde yapılması öngörülen kısmına, AR-GE faaliyetinin
başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben başlanır.
Destek unsurları
MADDE 14 – (1) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar
için projelerin ihtiyaçlarına göre, AR-GE destekleri ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı
bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanır.
(2) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK
destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
kapsamında KOSGEB tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen destekler, KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık tarafından ilgili
kurumların kendi mevzuatı çerçevesinde uygulanır. Projelerin hangi destek unsurlarından yararlandırılacağı ise ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla
Komite tarafından belirlenir. Komitenin destek kararları KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık
yatırım teşvikleri açısından bağlayıcı niteliktedir.
Program kapsamında yatırımlara sağlanacak Bakanlık destekleri
MADDE 15 – (1) Programa kesin başvurusu tamamlanan yatırım başvuruları için Komite tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek verilmesine dair değerlendirme yapılır.
(2) Komite, Program kapsamında desteklenmesine karar verdiği yatırımlardan, projelerin nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun gördüklerinin, 2012/3305 sayılı Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklenmesine karar verebilir.
(3) Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden
uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için
Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında Komite tarafından ve üçüncü fıkrası kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ayrı bir başvuru
ve değerlendirmeye gerek olmaksızın Genel Müdürlük tarafından teşvik belgesi düzenlenir.
Teşvik belgesi kapsamında sağlanacak devlet yardımlarına ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat
çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Program kapsamında sağlanacak TÜBİTAK destekleri
MADDE 16 – (1) Program kapsamında AR-GE destekleri TÜBİTAK tarafından ilgili
TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanır.
(2) Kesin başvurusu tamamlanmış projelerden AR-GE ihtiyacı olanlar, ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

18 Eylül 2019 – Sayı : 30892

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

TÜBİTAK tarafından AR-GE desteği sağlanabilecek projeler, program yönetim ofisine bildirilir. Komite, TÜBİTAK’ın olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı için AR-GE
desteği kararı alabilir.
(3) TÜBİTAK’ın AR-GE desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için TÜBİTAK
destekleri Komite tarafından tanımlanamaz. Ancak Komite, ihtiyaç duyulan AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla yürütüleceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla Program kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılmasına karar verebilir.
Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri
MADDE 17 – (1) Yatırımcı firmanın KOBİ olduğu başvurular KOSGEB tarafından
Stratejik Ürün Destek Programı hükümleri çerçevesinde yatırım süreci desteklerinden yararlandırılabilir.
(2) Komite, KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri ve miktarlarını, ilgili
mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde belirleyebilir. Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB
tarafından kendi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanır.
(3) KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak
KOBİ’lerin, 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet göstermesi, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl
önce kurulmuş olması ve proje paydaşı ile işbirliği yapması şartı aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme, Revizyon, Sonlandırma ve Tamamlama
İzleme
MADDE 18 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin izlemesi AR-GE ve yatırım
faaliyetleri süresince ve yatırım faaliyetleri sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır. Her bir
projenin izlemesi ve değerlendirmesi kapsamında yer aldıkları destek unsurlarına göre proje
komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır.
(2) Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli firmaların yerinde incelemesi her 6 (altı)
ayda bir Genel Müdürlük personeli tarafından yapılır. Komitenin uygun görmesi halinde ilgili
projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de izleme döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir.
(3) Proje komisyonu tarafından, Genel Müdürlük, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılan izlemelerde sunulan belge ve bilgiler de dikkate alınarak her 6 (altı) ayda bir
temel proje ilerleme bilgilerini içeren proje izleme formu ve proje hakkında gerekli görülen
değerlendirmelerin yapıldığı proje izleme raporu, program yönetim ofisine sunulur.
(4) Yatırımcı firma, izleme süreci içerisinde gerekli görülmesi halinde proje komisyonu
tarafından projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
(5) Yatırımın tamamlanmasını müteakiben on yıl süresince kurulan yatırım tesisinin
sağladığı toplam katma değer katkısı düzeyi firma tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir
raporuyla hesaplatılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde program yönetim ofisine
sunulur.
(6) Program yönetim ofisi tarafından desteklenmekte olan her bir proje için proje komisyonlarınca sunulan form ve raporlarda yer alan verileri temel alarak hazırlanan ve projelerin
genel durumunu özetleyen program izleme ve değerlendirme raporu ve özel olarak talep edilmesi halinde proje bazındaki izleme belgeleri 6 (altı) ayda bir Komiteye sunulur.
Revizyon
MADDE 19 – (1) Yatırımcı firma, yatırım süreci içerisinde KOSGEB ve Bakanlık tarafından desteklenmekte olan yatırım kısımlarının her biri için en fazla üçer defa revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi Program Portalı üzerinden yapılır.
(2) Yatırımcı firma, yatırım sürecindeki revizyon talebini en erken yatırım sürecindeki
ilk izleme döneminden sonra, en geç ise son izleme döneminden 2 (iki) ay öncesine kadar program yönetim ofisine yapabilir.
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(3) AR-GE süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için AR-GE sürecine ilişkin revizyon talebi doğrudan TÜBİTAK tarafından karara bağlanarak program yönetim ofisine
bildirilir. Program yönetim ofisi tarafından AR-GE süreci açısından yapılan revizyona göre yatırım sürecine ilişkin proje takvimi de revize edilerek proje komisyonu incelemesine sunulur.
AR-GE sürecine ilişkin yapılan revizyonlara bağlı olarak yatırım sürecinde yapılan revizyonlar,
firmanın yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Yatırım süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, Bakanlık tarafından
sağlanan desteklere dayanak teşkil eden yerli makine listesinin ve ithal makine listesinin değiştirilmesine veya bu listelerde yer alan makinelerin finansal kiralama yoluyla temin edilmesine ilişkin talepler, bu listelerin her biri için ilk defa onaylanan listeye kıyasla makinelerin
toplam tutarı yüzde 25’i aşan oranda değişime uğramadığı sürece revizyon olarak kabul edilmez. Ayrıca firma künyesine ilişkin değişiklik talepleri de revizyon olarak kabul edilmez. Bu
fıkrada belirtilen sınır içerisinde kalan makine listesi değişikliği talepleri ve firma künyesi değişikliğine ilişkin talepler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından
sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamda yapılan değişikliklerin program yönetim ofisine bildirilerek
proje dosyasına eklenmesi zorunludur.
(5) Yatırım süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için dördüncü fıkrada tanımlanmış değişiklikler haricindeki değişiklikleri içeren revizyon talebi, revizyonun KOSGEB
tarafından desteklenmekte olan yatırım süreçlerini de kapsaması halinde ilgili süreçlerin KOSGEB
tarafından incelenmesinin tamamlanmasını müteakiben, program yönetim ofisi aracılığıyla
proje komisyonu incelemesine sunulur. Yatırımcı firma revizyon sürecinde proje komisyonu
tarafından projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
(6) Proje komisyonu tarafından revizyon talebine ilişkin görüş oluşturularak Komiteye
sunulur.
(7) AR-GE ihtiyacı bulunan projeler için, AR-GE faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben firmanın talebi olmasa dahi öngörülen
yatırım süreci proje komisyonu tarafından güncel verilere göre yeniden değerlendirilerek revizyon ihtiyacı bulunup bulunmadığı konusunda görüş oluşturularak Komiteye sunulur. Komitenin AR-GE faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakiben verdiği revizyon kararı firmanın
yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir.
(8) Revizyon yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, sağlanması öngörülen on yıllık
toplam katma değer katkısı hedefi de revizyon kapsamında yapılması öngörülen değişiklikler
dikkate alınarak yatırımcı firma tarafından revize edilir.
(9) Komite, yatırımcı firmanın talebi üzerine veya izleme sürecinde sunulan bilgilere
istinaden proje bazında revizyon değerlendirmesi yapmaya ve revizyon kararı almaya yetkilidir.
15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlanmakta olan projelerin revizyonu Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Revizyona ilişkin onay alınamaması durumunda firmanın da talep etmesi halinde projenin 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan
Bakanlık desteklerinden yararlandırılacak şekilde revizyonunun yapılmasına Komite tarafından
karar verilebilir. Böyle bir revizyon yapılması durumunda fazladan faydalanılan destekler,
2016/9495 sayılı Kararın ilgili hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Sonlandırma
MADDE 20 – (1) Komite, izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden proje paydaşının
projeden çekilmesi, yeni bir paydaş bulunamaması, projenin pazar potansiyelinden yoksun hale
gelmesi, yatırımcı firmanın öngörülen hedefleri gerçekleştirememesi gibi nedenlerle projenin
istenen hedeflere ulaşma imkanının kalmadığının değerlendirildiği durumlarda resen proje bazında sonlandırma kararı almaya yetkilidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlandırılan projeler için sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
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(2) AR-GE projelerinde, AR-GE aşaması devam etmekteyken TÜBİTAK, ilgili destek
programının uygulama esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almaya yetkilidir.
TÜBİTAK tarafından sonlandırma kararı alınan projeler için TÜBİTAK tarafından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.
(3) KOBİ projelerinde, KOSGEB tarafından belirlenen Stratejik Ürün Destek Programı
Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almayı gerektiren durumlarda
KOSGEB tarafından Komiteye görüş sunulabilir. KOSGEB destekleri açısından sonlandırma
kararı verilmesi durumunda diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.
(4) Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken, Komite tarafından veya Cumhurbaşkanınca sonlandırma kararı verilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım
olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen
program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları
yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları
geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için
ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınması gereken destekler geri alınır.
Tamamlama
MADDE 21 – (1) Proje kapsamında öngörülen yatırım süresinin bitiminden sonra firma
30 gün içerisinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle Program
Portalı üzerinden başvuruda bulunur. Desteklere konu olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere
uygun olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan desteklere göre Genel Müdürlük ve/veya KOSGEB tarafından yerinde inceleme yapılarak Program Portalında yayınlanan tamamlama
formunun doldurulması suretiyle tespit edilir. Komitenin uygun görmesi halinde ilgili projeden
sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de tamamlama döneminde
yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. Komite tarafından tamamlama formu dikkate alınarak projenin başarılı yada başarısız bir şekilde tamamlandığına
dair karar alınır. Komite tarafından başarısız olduğuna karar verilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel
Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda
olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik sistemine kıyasla Program kapsamında fazladan
sağlanmış olan destek unsurları geri alınır. Yeni bir teşvik sistemine geçirilmeyerek belgesi
sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınması gereken
destekler geri alınır.
(2) Başarılı bir şekilde tamamlanan projeler için yatırım sonrası izleme sürecine on yıl
boyunca devam edilir.
(3) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, yatırımcı
firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değeri, proje sürecinin başından beri yıllık
bazda sağlanan toplam destek tutarı, sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği kapsamında
sağlanan desteklerin brüt asgari ücret artış oranıyla, diğer destek unsurları kapsamında sağlanan
desteklerin ise yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş hallerinin toplanması suretiyle hesaplanır.
(4) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde proje kapsamında başlangıçta hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin güncel değeri,
proje başvurusu esnasında öngörülen on yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin yeniden
değerleme oranıyla güncellenmesi suretiyle hesaplanır.
(5) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, kurulan yatırım tesisinin sağladığı yıllık katma değer katkısı düzeylerinin güncel değerleri, firma tarafından yıllık bazda sunulan yeminli mali müşavir raporlarında yer alan tutarların yeniden değer-
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leme oranıyla güncellenmesi suretiyle hesaplanır. Proje kapsamında kurulup en az 3 yıldır faaliyette bulunan yatırım tesisleri için, güncellenmiş katma değer katkısı düzeyinin en yüksek
olduğu yıla ait katma değer katkısı düzeyinin; 4 veya daha fazla yıldır faaliyette bulunan yatırım
tesisleri için güncellenmiş katma değer katkısı düzeyinin en yüksek olduğu iki yıla ait katma
değer katkısı düzeylerinin ortalamasının on ile çarpılması suretiyle, on yıllık işletme döneminde
elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı hesaplanır.
(6) On yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı düzeyinin, proje kapsamında başlangıçta hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin güncel değerinden yüzde elli oranında az olduğunun veya yatırımcı firmaya sağlanan
toplam destek düzeyinin güncel değerinin, on yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen
toplam katma değer katkısı düzeyinin yüzde ellisini aştığının tespit edilmesi durumunda, yatırım sonrası destek sürecinde sağlanmakta olan Bakanlık destekleri Komite tarafından sonlandırılır. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlanmakta
olan projeler için bu fıkra kapsamında alınan desteklerin sonlandırılması kararı, Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanması halinde yürürlüğe girer. Bu fıkra kapsamında desteklerin sonlandırılması kararı verilen projeler için daha önce sağlanmış olan destek unsurları geri alınmaz. Ayrıca,
bu projeler için Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesinin türünün değiştirilmesi sağlanabilir. Teşvik belgesinin türünün değiştirilmesi durumunda, projeler
tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına göre işletme dönemi desteklerini almaya devam eder.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan konulardan TÜBİTAK destekleri
ve KOSGEB desteklerine ilişkin olanlar için ilgili kurumların mevzuat hükümleri uygulanır.
Bakanlık destekleri ve diğer hüküm bulunmayan konularda ise 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri uygulanır.
(2) 2012/3305 sayılı Karar kapsamında süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri için
Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere başvuru yapılamaz. Ayrıca, 2012/3305
sayılı Karar ve/veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamındaki diğer uygulamalar için Bakanlığa
başvurulması halinde Programa başvuru yapılamaz.
(3) Bu Program kapsamında, Program Portalı üzerinden yapılacak başvurular için gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirilmesi işlemleri 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine
İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri çerçevesinde, ilgili Tebliğin 5 inci maddesinde sayılan
yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı hallerinin ön değerlendirme sürecinde elektronik olarak
sisteme yüklenmesiyle yapılır. Daha önce söz konusu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesi Genel Müdürlük tarafından yapılmış kişiler için tekrar yetkilendirme yapılması gerekmez. Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde detaylı başvuru işlemlerini sürdürebilmeleri için ön değerlendirme süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının program yönetim ofisine posta yoluyla ulaştırılması gerekir. Belgelerin
aslının ulaştırılmaması veya ulaştırılan belgelerin yetkilendirme açısından uygun olmadığının
tespit edilmesi durumlarında kullanıcı yetkilendirmesi iptal edilerek başvuru kapsamında yapılan bütün işlemler geçersiz sayılır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8000

—— • ——
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8001
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

—— • ——

8007/1-1

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

—— • ——

8008/1-1

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

8009/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:
Kayseri, Ankara ve Eskişehir İl Sınırları İçerisinde Bulunan 6 Adet Taşınmaz İhale
Yöntemiyle Satılacaktır
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 6 adet taşınmaz
satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda
belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı
salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale,
pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - İhaleye katılabilme hususunda gayrimenkuller için ayrı ayrı TCDD 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname alınması ve tekliflerin TCDD 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Servis Müdürlüğü /ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine
kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler
değerlendirilmeyecektir.
4 - Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmektedir.
5 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü
Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34
veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk
Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına KDV dahil 350 TL
yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge
Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir.
Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun
adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyadı ile hangi ihaleye ilişkin doküman
alınacağı belirtilecektir.
Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa
olsun iade edilmez.
6 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32- (Değişik:
24/7/2008-5793/43

Md.)

kapsamında 4046

sayılı

Kanun

çerçevesinde

yürütmektedir.

Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi
olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
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İlçesi

Mahalle - Köy

Ada

Parsel

Tapu Alanı (m2)

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kayseri

Melikgazi

Altınoluk

11238

19

8.634,39

8.634,39

120.000,00

01.10.2019

10:00

2

Kayseri

Melikgazi

Altınoluk

11239

4

4.768,44

4.768,44

70.000,00

01.10.2019

11:00

3

Kayseri

Melikgazi

Demirciyazı

861

464

11.395,00

11.395,00

70.000,00

01.10.2019

14.00

4

Eskişehir

Tepebaşı

Eskibağlar

2172

208

140,00

140,00

20.000,00

02.10.2019

10:00

5

Eskişehir

Tepebaşı

Eskibağlar

2172

206

140,00

140,00

20.000,00

02.10.2019

11:00

6

Ankara

Polatlı

Gazi Mah.

284

5

443,00

443,00

50.000,00

02.10.2019

14:00

Alan (m2)

İli

Değerlendirilecek
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7 - 0 312 309 05 15 / 8108 ve 8118 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden
ihaleye İlişkin bilgi alınabilir.

7993/1-1

—— • ——
DMU 15400 TREN SETLERİNİN APU SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE 3 KALEM FİLTRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2019/440660
1 - İdarenin:
a) Adresi: Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası içi Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası: 0322 453 69 14 / 71523 ve 0322 457 63 22
c) Elektronik Posta Adresi:adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : DMU 15400 tren setlerinin APU sistemlerinde
kullanılmak üzere 3 kalem filtre temini
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana Araç Bakım Servis
Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 10/10/2019 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü
Malzeme Bürosunda veya www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden görülebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez
Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150,00 TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

7994/1-1
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29 ADET DÜKKÂN YERİNİN İŞLETİLMEK ÜZERE
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde olan, Üniversitemiz merkez yerleşkesi Yakut Çarşısı
içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkân yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
1) İDARENİN
a) Adresi: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA
b) Telefon ve Faks No: 0242 310 16 70 Faks: 0242 310 15 01
c) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@akdeniz.edu.tr
2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği: Kiralama işi.
b) Yapılacağı yer: Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
c) Miktarı: 29 Dükkanlı 5.320,63 m² AVM Çarşı Yeri
d) Başlama tarihi: İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.
e) Süresi: 10 Yıl
3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya
zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
b) Tarih ve Saati: 30.09.2019 10:30
c) İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
d) Tahmin Edilen Bedel: 2.548.328,03 TL
e) Geçici Teminat Tutarı: 76.449,84 TL
4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri.
d) Geçici teminat yatırmış olmak.
e) İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.
5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:
a) Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Kiracıdan sözleşme
öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten,
istekli tarafından imzalanmış yazı.
b) Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu
maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim
Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
c) Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik
ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim
Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
d) Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
e) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 200,00 TL)
f) İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise
imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
g) İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili
meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
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h) Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. )
j) Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş
olduğuna dair belge.
k) İş Deneyim Belgesi ( Tahmin Edilen Bedelin En az % 20’ si.)
l) Teklif Mektubu
6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz
olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın
almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası
Akdeniz Üniversitesi Şubesi TR65 0001 0021 6740 5079 3057 23 İban nolu hesabına
yatırılacaktır.
7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz
Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine
kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim
etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
KİRALANACAK YERİN AYRINTILI LİSTESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kiralanacak Yerler
KAFE RESTORAN YERİ
BANKA YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
BUJİTERİ YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
MARKET YERİ
KIRTASİYE YERİ
BUTİK YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KARGO YERİ
POSTA YERİ
GSM YERİ
BAY KUAFÖR YERİ
BAYAN KUAFÖR YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
KAFE RESTORAN YERİ
BÜFE YERİ
BÜFE YERİ
İDARİ OFİS
TOPLAM

İLAN OLUNUR

Dükkan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kapalı
Alan
m²

Açık
Alan
m²

Orta
Alan
m²

Toplam
Alan
m²

Kira Bedeli
Yıllık
(KDV Hariç)

Geçici
Teminat
Tutarı (%3)

İhale
Tarihi

İhale
Saati

İşin
Süresi

210
160
100
200
40
120
100
294
110
45
45
17
44
45
23
23
6
43
220
80
40
80
88
81
81
210
6,5
8,12
85
2.604,62

255,25
0
49,98
121,2
20,97
72,9
49,02
0
0
0
13,27
0
0
0
0
0
16
0
111,6
55,8
27,6
45,6
50,4
48
49,8
255,25
17,5
17,5
0
1.277,64

296,16
0
42,96
104,8
0
0
81,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
81,22
45,06
26,72
33,1
42,96
85,94
139,83
378,4
17,5
17,5
0
1.438,37

761,41
160
192,94
426
60,97
192,9
230,24
294
110
45
58,27
17
45
44
23
23
22
88
412,82
180,86
94,32
158,7
181,36
214,94
270,63
843,65
41,5
43,12
85
5.320,63

2.548.328,03

76.449,84

30.09.2019

10:30

10 YIL
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ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ MAL ALIMI (MONTAJ DAHİL) İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden:
Araç Plaka Tanıma Sistemi Mal Alımı (Montaj Dahil) İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14.
Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2019/438858
1- İdarenin
a) Adresi: DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ADANA
b) Telefon: 0 (322) 435 03 80
c) Faks numarası: 0 (322) 435 40 20
d) İhale dokümanının görülebileceği adres: DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü
Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü (D kapısı Giriş) Seyhan/ADANA
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal alımı - 1 Adet “ Araç Plaka Tanıma Sistemi”
b) Teslim yeri: DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ADANA
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 65 (altmışbeş) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 08.10.2019 Salı Günü , Saat 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden
kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı
olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
4) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.2.3. Teklif edilen Plaka Tanıma Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal
dokümanlar,
4.2.4. Plaka Tanıma Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar, (Genel
Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)
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4.2.5. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Plaka Tanıma Sisteminin özellikleri,
açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. (Şartnamedeki
özellikleri karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)
4.2.6. Araç Plaka Tanıma Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi,
(Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt
edecektir.)
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli
istekliler bu ihaleye katılamaz.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası)
karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi
numarası vb. bilgileri ile birlikte Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal
Müdürlüğü D kapısı girişinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Satın
Alma ve İkmal Müdürlüğü (D kapısı girişi) Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
tamamen serbesttir.
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BİNA İNŞAATI YAPIM KARŞILIĞI KİRA VE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisinin 27.05.2019 tarih ve 184/170 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, mevcut imar planı
doğrultusunda “ticaret” fonksiyonunda kullanılmak üzere 30 (Otuz) yıl süreli Bina inşaatı yapım
karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ
İLÇESİ
MAHALLE

Kocaeli
Gebze
Hacı Halil

CADDDE

Adliye ve Hükümet

PAFTA
ADA
PARSEL

G22B24B1B
177
2

YÜZÖLÇÜMÜ

313,00 m²

CİNSİ

Avlulu Kargir Apartman

VAKFI

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisinin 27.05.2019 tarih ve 184/170 sayılı Meclis Kararında belirtilen
İŞİN NEVİ VE
şartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle imar planı doğrultusunda
NİTELİĞİ
ticaret fonksiyonlu “Bina” inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme
ihalesi işi.
a) İlk 2 yılın aylık kirasının 6.000,00 TL(AltıbinTürkLirası)
ASGARİ
b) 3.yılın aylık kirasının 20.000,00-TL (YirmibinTürkLirası) olması,
İSTENİLEN
c) 4. yıldan, sözleşme süresinin sonuna kadar (30. yılın sonuna kadar) her
KİRA
yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık TÜFE oranında kira
BEDELLER
artışı eklenerek, bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
2.950.995,00-TL(İkimilyondokuzyüzellibindokuzyüzdoksanbeşTürklirası)
TAHMİN
(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca
EDİLEN BEDEL ödenecek kira bedeli (Vakıflar Meclisi Kararında belirlenen inşaat
süresince ödenecek toplam asgari kira bedelini ifade eder) toplamıdır.)
GEÇİCİ
TEMİNAT

88.529,85-TL(SeksensekizbinbeşyüzyirmidokuzTürklirasıseksenbeş
kuruş) (Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)

İHALE TARİH
VE SAATİ

01/10/2019 - 11:00

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen
şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi
durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık
dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, “ticaret” fonksiyonlu “bina” yapılmak üzere
İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.
II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:00-17:00
saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde
bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda
görebileceklerdir.
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IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale
standart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf
içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça
belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale
tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem
Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale
şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait
bu ihaleyi, resmi internet sayfamız Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.? adresinde bölge
müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale şartnamesi, ihale
standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.)
Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış iç
zarf ile,
a) 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
c) 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, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
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) 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) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %30'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)
h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
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karnesi veya ihale konusu benzer işlere ait resmi kurumlardan alınmış iş bitirme/iş denetleme
belgesi yada yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı ve eki inşaat ruhsatı belgesi,
h.1. İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilen
şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici
Taahhütnamesi (Ek:5).
ı) 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) 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
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen
ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X - Bu işe ait ilan bedeli sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten
İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL: 0216 695 21 00-(7244-7234) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
FAKS: 0216 695 21 30
MAİL: istanbul2@vgm.gov.tr.
İLAN OLUNUR
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Karatay Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı
gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2 - İhale 02.10.2019 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye gireceklerin en geç 02.10.2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri
gerekmektedir.
4 - Gayrimenkullerin bedeli;
a) Gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil
edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlar 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler
geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen
belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S.N

Mahalle

Parsel

M2

Niteliği

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat Bedeli TL

1

Fevziçakmak

878

16.577,11

Arsa

9.947.000,00

298.410,00

2

Fevziçakmak

879

16.194,50

Arsa

9.717.000,00

291.510,00
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ASENKRON SİNCAP KASA IE3 ELEKTRİK MOTORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Asenkron Sincap Kasa IE3 Elektrik Motoru
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*

: 2019/445316

1 - İdarenin
a) adresi

: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1

06800

Çankaya / ANKARA
b) telefon ve faks numarası

: 312-210 35 96 - Fax: 210 35 91

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı

: Asenkron Sincap Kasa IE3 Elektrik Motoru Alımı

b) teslim yeri

: RÜZGEM Merkezi

c) teslim tarihi

: Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) tarihi ve saati

: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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 sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
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4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye
sunmalıdır;
a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,
b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla,
4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan
söz konusu ihale ile ilgili ürünlerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.2.4. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi, IEC, ürüne ait AT sertifikasını (CE
Certificate, vb.) idareye sunacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri
Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına
100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 09/10/2019 Çarşamba günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı
yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
8010/1-1
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62 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesine ait 62 işyeri yapım işi,
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi
: İlhan Cad. Bakış matbaası 7/A Aybastı / ORDU
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 62 işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Aybastı / ORDU
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 17.700.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 531.000 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 08/10/2019 - Saat 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Ordu
Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının İlhan Cad. Bakış matbaası 7/A
Aybastı / ORDU adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7995/2-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 09.09.2019 Karar No: 7357
ŞİRKETİN
:
• TİCARİ UNVANI
: Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.
• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ
: Dumluca Sokak No:19 Beysukent/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ
: 24.04.2019
RUHSATIN
:
• KONUSU
: Süre uzatımı
• PAFTA NUMARALARI ve
YÜZÖLÇÜMLERİ
: 1) AR/ARR/K/N36-c1, c2, c4 - 46.299 hektar
2) AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 - 35.775 hektar
3) AR/ARR/K/G18-a4 - 14.644 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLERİ
: 1) Osmaniye
2) Osmaniye, Hatay, Adana
3) Tekirdağ
• VERİLİŞ TARİHLERİ
: 19.07.2014
TALEP:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi,
illeri, yüzölçümleri ve pafta numaraları yazılı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin 19.07.2019
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince
ikişer yıl sürelerle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları
incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği
hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin
hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla,
AR/ARR/K/N36-c1, c2, c4, O36-a1, a2, a3 ve G18-a4 pafta numaralı üç adet petrol arama
ruhsatının sürelerinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası
gereğince, 19.07.2019 tarihinden 19.07.2021 tarihine kadar ikişer yıl sürelerle uzatılmasına karar
verilmiştir.
7945/1-1

—— • ——

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. İ16-a2, a3, a4 no’lu paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 10.09.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
7946/1/1-1

—— • ——

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. İ15-b3 no’lu paftada bir adet petrol
arama ruhsatı almak için 10.09.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
7946/2/1-1
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. H16-d1, d2, d3 no’lu paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 10.09.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
7946/3/1-1

—— • ——
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. H15-d2, d3 no’lu paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 10.09.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
7946/4/1-1

—— • ——
Sahil Güvenlik Komutanlığından:
UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR
Başvurular, 19-30 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet
adresinden ulaşılabilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise mezunu olmak.
3. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992
ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre
geçmemiş olmak (19 Eylül 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri
(yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında
Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken
koşulları karşılamak.
9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce
subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki
(Eylül 2019) diğer şartları taşıyor olmak.
İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00
saatleri arasında)

8027/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını
yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı
İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir.
Yalova İli, G22D15B2C Pafta, 171 Ada, 6 Parsel - İsmail ARTAN (0077110058332503)
- 09.09.2019 tarihli ve 3 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Yalova İli, G22C11B1C Pafta, 695 Ada, 5 Parsel - AZİZOĞLU Konut Taah. San. Tic.
Ltd. Şti. (0077314015507320) - Şirket Ortağı Zeki YILDIZ - 09.09.2019 tarihli ve 4 sayılı İl
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Yalova İli, 30Ö1C Pafta, 1299 Ada, 11 Parsel - 77 KADIKÖY Yapı Mark. İnş. Taah. San.
Tic. Ltd. Şti. (0077315380746147) - Şirket Ortağı Bahri AKSOY - 09.09.2019 tarihli ve 6 sayılı
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Yalova İli, 30Ö1C Pafta, 1299 Ada, 12 Parsel - 77 KADIKÖY Yapı Mark. İnş. Taah. San.
Tic. Ltd. Şti. (0077315380746147) - Şirket Ortağı Bahri AKSOY - 09.09.2019 tarihli ve 5 sayılı
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Yalova İli, 28 Pafta, 370 Ada, 68 Parsel - NEMEK İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
(0077313215984130) - Şirket Ortağı Ali ALTIPARMAK - 29.08.2019 tarihli ve 2 sayılı İl Yetki
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Yalova İli, 16 Pafta, 329 Ada, 62 Parsel - NEMEK İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
(0077313215984130) - Şirket Ortağı Ali ALTIPARMAK - 29.08.2019 tarihli ve 1 sayılı İl Yetki
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Bursa İli, H22D02C3B Pafta, 3113 Ada, 9 Parsel - VATAN Asf. Kapl. İnş. Yapı Elk. San.
Tic. Ltd. Şti. (0016311458771667) - 18.07.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1
(bir) yıl.
Çanakkale İli, 21 Pafta, 837 Parsel - SERBLOK Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
(0017313206220612) - Şirket Ortağı Serhat SOYDAN - 10.09.2019 tarihli ve 2019-22 sayılı İl
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,
Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,
Karar verilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
05.09.2019 tarihli ve 30879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitemiz öğretim
üyesi alım ilanımızda yer alan aşağıdaki kadrolar iptal edilmiştir.

KADRO
ANABİLİM DALI

FAKÜLTE BÖLÜM

UNVAN

ADET

Doç. Dr.

1

Psikoloji Bölümü
(Psikoloji lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını
sosyal, endüstri, örgütsel davranış, gelişim veya klinik
alanında yapmış olmak, Doktorasını tercihen endüstri,
örgütsel davranış, ya da sosyal, gelişim veya klinik

İnsan ve Toplum

alanında yapmış olmak).

Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü
(Psikoloji lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını
sosyal, endüstri, örgütsel davranış, gelişim veya klinik
alanında yapmış olmak, Doktorasını sosyal, endüstri,

Dr. Öğr.
2
Üyesi

örgütsel davranış veya gelişim alanında yapmış olmak).

8053/1-1

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
17.09.2019 tarih ve 30891 Sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
akademik ilanımızdaki Diş Hekimliği Fakültesine ait Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına ait niteliklerin
sehven farklı yazıldığı anlaşıldığından, Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına ait
düzeltilen ilan metnimiz aşağıdadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik
Pedodonti
Bilimler

Dr.Öğr.
Üyesi

Klinik

Protetik Diş

Dr.Öğr.

Bilimler

Tedavisi

Üyesi

Cam hibrit ve çinko içerikli cam iyonomerler
21

üzerine çalışmış olmak.

2 1 Dijital model üzerine çalışmış olmak.
8040/1-1
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile
09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre
öğretim elemanı alınacaktır.
Adayların 18/09/2019 - 02/10/2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvuru ve Sınav Yeri: Ulubatlı Hasan Cd. No: 2 34494 Başakşehir / İstanbul
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi
: 18.09.2019
Son Başvuru Tarihi
: 02.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.10.2019
Giriş Sınav Tarihi
: 04.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 07.10.2019

Sıra

Fakülte

Bölüm /
Anabilim Dalı

Unvan

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk /
Medeni Hukuk

Araştırma
Görevlisi*

1

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk /
Medeni Usul
Hukuku ve İcra
İflas Hukuku

Araştırma
Görevlisi*

1

1

Kadro
Sayısı

Açıklama
Hukuk Fakültesi lisans mezunu
olmak ve Özel Hukuk alanında
yüksek lisans yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi lisans mezunu
olmak ve Özel Hukuk alanında
yüksek lisans yapmış olmak.

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
www.ibnhaldun.edu.tr yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İSTENEN BELGELER:
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
(www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx)
2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4. Nüfus Cüzdan fotokopisi
5. Lisans Diploması (Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti)
6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)
8. ALES Belgesi (en az 70 puan almış olmak)*(ALES muafiyeti için görev yapılan
yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı)
9.
ÖSYM
yapılan
Yabancı
Dil
Bilgisi
Seviye
Tespit
Sınavından
(YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)* veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil
Sınavı belgesi (en az 70 puan almış olmak)*
10.Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi,
11. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge,
12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınan belge)
8017/1-1
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı
gerçekleştirilecektir.

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/

Kadro

Kadro

Bilim Dalı

Unvanı

Sayısı

Mikro iktisat alanında

İnsan ve
Toplum

Açıklama

İktisat *

Mikro İktisat

Profesör

1

Bilimleri

çalışmaları bulunmak ve
tercihen doktorasını yurt
dışında yapmış olmak,

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Başvuruda Gerekli Belgeler:
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora,
Yüksek Lisans ve Lisans)
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma
var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent
İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya
- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin
Belge (Varsa)-İng.
- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin
Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak
- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen,
kampüs adresimiz “Ulubatlı Hasan Cd. No: 2 34494 Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama Tarihi : 18.09.2019
Son Başvuru Tarihi

: 02.10.2019

8038/1-1
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi

: 18.09.2019

Son Başvuru Tarihi

: 02.10.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 04.10.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi

: 08.10.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 11.10.2019

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru
dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no,
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
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Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini
içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde
hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı
belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne
Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM/ABD

Sağlık Bilimleri

Dil ve Konuşma Terapisi

Fakültesi

Bölümü

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı

Sağlık Bilimleri

Dil ve Konuşma Terapisi

Fakültesi

Bölümü

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

UNVAN

KADRO SAYISI

ALES

YDS

Arş.Gör.

1

70

50

Arş.Gör.

1

70

50

ÖZEL ŞART
Dil ve konuşma Terapisi Lisans mezunu
olmak.
Tıbbi biyokimyada yüksek lisans
yapıyor/yapmış olmak veya moleküler
biyoloji ve genetik lisans mezunu olmak.

Öğr.Gör.

1

70

50

Öğr.Gör.

1

70

80

Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Tezli
Yüksek Lisans mezunu olmak
Yabancı Dil Eğitimi/İngilizce Öğretmenliği
Lisans ve Eğitim Teknolojileri Tezli Yüksek
Lisans mezunu olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da

Meslek
Yüksekokulu

Aşçılık Programı

Öğr.Gör.

2

70

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak ve Turizm
alanında doktora yapıyor olmak.

18 Eylül 2019 – Sayı : 30892
Eczacılık

Farmasötik Teknoloji

Fakültesi

Anabilim Dalı

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
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Eczacılık Fakültesi mezunu olup,
Arş.Gör.

1

70

50

Farmasötik Teknoloji Alanında Doktora
yapıyor olmak.
Uluslararası Araştırmalar Yüksek Lisans ve

Uluslararası İlişkiler
Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

Sosyoloji Doktora mezunu olup, Orta Doğu

1

ve Latin Amerika alanında bilimsel
çalışmaları olmak.
Biyoloji alanında doktora yapmış olup,

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve

Fakültesi

Rehabilitasyon Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

Nörofizyoloji alanında deneyimli olmak.

1

Yükseköğretim seviyesinde Fizyoloji dersi
vermiş olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları
Tıp Fakültesi

ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak.ve Tıp
Prof.Dr.

1

eğitimi konusunda en az 2 yıl deneyimli

Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı

olmak.
Erişkin Kalp Cerrahisi, Periferik Damar
Prof.Dr.

1

Cerrahisi, Endovasküler Damar Cerrahisi ile
ilgili bilimsel yayınları olmak.

Dr.Öğr. Üyesi

1

İlgili anabilim dalında Uzmanlığı olmak.

Prof.Dr.

1

İlgili anabilim dalında Doçentliği olmak..

Prof.Dr.

1

İlgili anabilim dalında Doçentliği olmak..

Doç.Dr.

1

İlgili anabilim dalında Doçentliği olmak..

Dr.Öğr. Üyesi

1

İlgili anabilim dalında Uzmanlığı olmak.

7992/1/1-1
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitemize ait
aşağıdaki kadro ilanları iptal edilmiştir.
FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM/ABD

UNVAN

KADRO SAYISI

ALES

YDS

ÖZEL ŞART
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümlerinin

Meslek
Yüksekokulu

Aşçılık Programı

Öğr.Gör.
(İPTAL)

2 (İPTAL)

birinden lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek

70

Lisans mezunu olup, Turizm alanında
doktora yapıyor olmak ve alanında en az 2
yıl deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı

Arş.Gör.

1

70

50

Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans
yapıyor veya yapmış olmak.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1546)
— Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla
Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1547)
— Milli Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi
Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1548)
— Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın
Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının,
1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549)
— Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların
Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1550)
— Kütahya İli, Merkez İlçesi, Enne, İnköy ve Parmakören Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı
Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1551)
— Yozgat ve Tokat İllerinde Yapımı Devam Eden Çekerek Hidroelektrik Santralinin Tamamlanması Amacıyla
İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1552)
— Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 1553)
— Rize İlinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1554)
— 154 kV Kovanlık HES-Kovanlık Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 1555)
— Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Şenköy Yeşilyayla, Alışcık Mahallesi Alışcık
Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1556)
— Malatya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Yazıhan TM-Havaalanı DM Enerji Nakil Hattının
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1557)
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