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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt, eği-

tim-öğretim, sınavlar ve mezuniyetlere ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başarı notu: Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notlarının katkısıyla

oluşan notu,

c) Başkanlık: Bölüm Başkanlığını,
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ç) Birim: Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
d) Birim kurulu: Kırıkkale Üniversitesine bağlı; fakültelerin fakülte kurulunu, yüksek-

okulların yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarının meslek yüksekokulu kurulunu,
e) Birim yönetim kurulu: Kırıkkale Üniversitesine bağlı; fakültelerin fakülte yönetim

kurulunu, yüksekokulların yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarının meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu, 

f) Bölüm: Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksek-
okulları bünyesindeki bölümleri,

g) ÇAP: Çift ana dal programını, 
ğ) Dekanlık/Dekan: Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlıklarını/dekanlarını, 
h) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
ı) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
i) İşgünü: Tatil günleri dışında kalan, çalışılmak üzere yasayla belirlenmiş gün olan ça-

lışma gününü,
j) Kanun: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
k) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
l) Müdürlük/Müdür: Kırıkkale Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokul-

ları müdürlüklerini/müdürlerini,
m) ÖBS: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
n) Öğrenci: Kırıkkale Üniversitesinin herhangi bir ön lisans veya lisans programına ka-

yıtlı öğrenciyi,
o) ÖİDB: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
r) Rektörlük: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
s) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
ş) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 5 – (1) Birimlerde örgün (normal) eğitim-öğretim yapılır. Gerektiğinde ilgili
birim kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla; ikinci öğretim, açık öğretim,
uzaktan öğretim, yaygın eğitim ve yoğunlaştırılmış yaz okulu programı açılabilir. 

(2) Açık öğretim, uzaktan öğretim, yaygın eğitim ve yaz okulu programları ile ilgili
usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim süreleri, yabancı dil hazırlık programında geçirilen
süre hariç; Tıp Fakültesinde altı yıl, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinde beş yıl, diğer
fakültelerde ve yüksekokullarda dört yıl, meslek yüksekokullarında ise iki yıldır.
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(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dıklarına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğ-

renim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans

programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz

yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

(3) Azami öğrenim sürelerinin bitiş tarihi, ilgili eğitim-öğretim yılının yaz okulu döne-

mini de kapsar.

(4) Sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla, uzun süreli sağlık problemleri nedeniyle

kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarını yerine getiremeyen veya kayıt donduran öğrencile-

rin; ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile hakları saklı tutulabilir ve

kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılmayabilir.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, öğrenim sürele-

rinden sayılır.

(6) Muafiyetleri ilgili birim yönetim kurullarında kabul edilen öğrencilerin; öğrenim

durumlarına göre, daha önce eğitim-öğretim gördükleri süre, birim yönetim kurulu teklifi ve

Senato kararıyla normal ve azami sürelere sayılabilir.

(7) Diğer yükseköğretim kurumlarında, değişim programları kapsamında veya özel öğ-

renci olarak geçirilen süreler, normal ve azami sürelere sayılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem-

den oluşur. Birim kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile bir eğitim-öğretim yılı, yaz okuluyla

beraber üç dönem halinde de düzenlenebilir. 

(2) Birimlerde eğitim-öğretim süresi Senato tarafından belirlenir. Bir yarıyıl, en az on

dört haftadan oluşur. Yarıyıllara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri dâhil değildir. Se-

nato, gerekli gördüğü hallerde, eğitim-öğretim sürelerini uzatabilir.

(3) Birimlerde eğitim-öğretim faaliyetleri, birim kurullarının önerisi üzerine, Senatonun;

birimlerin özelliklerini de dikkate alarak belirleyeceği akademik takvime göre yürütülür. Birim

kurulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerilerini, en geç 15 Nisan

tarihine kadar Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunar. İlk kayıt, kayıt yenileme, derse

yazılma, sınav programları, yarıyıl ve yaz tatilleri dönemlerini kapsayan, eğitim-öğretime ait

takvim ve ilkeler, Senato tarafından belirlenerek, akademik takvimde ilan edilir.

(4) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde, birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı

ve Rektörün onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Sınıf veya ders geçme

MADDE 8 – (1) Birimler, birim kurul kararı ve Senatonun onayı ile sınıf geçme veya

ders geçme sistemini seçerler.

Hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları

MADDE 9 – (1) Birim kurulunun önerisi, Senatonun olumlu görüşü, Rektörün onayı

ve YÖK kararıyla, ilgili birimde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. 
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(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı programlarına yönelik usul ve esaslar, 23/3/2016 tarihli

ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-

retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve yö-

nerge hükümleri ile belirlenir. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı açılan birimlerde, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit

ettiği tarihlerde, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavdan başarılı olanlara ek olarak;

YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından, ilgili yönergede belirtilen yeterli puanı alanlar ile öğretim

dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının

devam ettiği ortaöğretim kurumlarının en az son üç yılında eğitim görüp ortaöğrenimini bu

kurumlarda tamamlayanlar, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, doğrudan lisans öğrenimlerine

başlarlar. 

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfını iki yılda başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili mev-

zuat kapsamında, yabancı dil öğretiminin zorunlu olmadığı Üniversitelere yatay geçiş için baş-

vuru yapabilir. 

(5) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, bilgisayar ve ortak zorunlu yabancı

dil dersleri muafiyet sınavları; Senatonun belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde, Üniversite

Yönetim Kurulunun tespit ettiği tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonucunda; temel bilgi tekno-

lojileri ve kullanımı veya eşdeğeri bir bilgisayar dersinden ve ortak zorunlu yabancı dil der-

sinden muaf olan öğrenciler belirlenerek ilan edilir.

Yan dal programı

MADDE 10 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm kurulunun isteği, ilgili birim kurulu-

nun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Bu program, ilgili bölümlerin işbirliğiyle yürütülür.

Gerekli şartları taşımaları kaydıyla, herhangi bir programa kayıtlı iken talepte bulunan öğren-

cilere, kendi lisans programlarına ek olarak, bir yan dal programına ait sınırlı sayıda dersi takip

etmelerine yönelik izin verilebilir. 

(2) Yan dal programı ile ilgili diğer hususlarda 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile yönerge hükümleri uygulanır.

Çift ana dal programı

MADDE 11 – (1) ÇAP; ilgili bölüm kurulunun isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve

Senatonun kararıyla açılır. Gerekli şartları taşımak kaydıyla, herhangi bir ön lisans veya lisans

programına kayıtlı öğrencilerden istekli olanların, kendi ön lisans veya lisans ana dal program-

larına ek olarak eşzamanlı, ÇAP’ı izlemelerine izin verilebilir. 

(2) Normal öğretim programları öğrencileri normal öğretim programlarına, ikinci öğ-

retim programları öğrencileri ise ikinci öğretim programlarına çift ana dal için başvurabilirler.

Ana dal diploma programının ilgili sınıfında genel not ortalaması en az 100 üzerinden 75 olan

ve başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrencilerin almış oldukları ana dal

yerleştirme puanı, başvurulan ÇAP’ın ilgili yıldaki taban puanından en fazla yüzde beş düşük

olabilir.
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(3) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin,

kayıt olduğu yıldaki ilgili programın YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da

sağlamış olması gerekir.

(4) ÇAP öğrencileri, takip ettikleri ikinci programın da gerektirdiği AKTS ve ulusal

kredi yeterliliklerini yerine getirmek zorundadırlar. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla; kayıtlı

oldukları ana dal programı ile takip ettikleri ÇAP’ın, alan dersleri hariç, sadece aynı içerik ve

AKTS kredisine sahip olan ortak derslerinden muaf tutulabilirler. Muaf olunan ortak derslerin

toplam AKTS kredi miktarı, başarılması gereken toplam ÇAP, AKTS kredi miktarından düşü-

rülür. 

(5) ÇAP’ı başarıyla tamamlayanlara, devam ettikleri birinci ana dal diploma progra-

mından mezun olmaları halinde, ikinci bir ön lisans veya lisans diploması verilir. 

(6) ÇAP ile ilgili diğer hususlarda Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-

feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile yönerge hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler

MADDE 12 – (1) Birimlere, Üniversite içinden ve dışından yapılacak yatay geçişler

ile ilgili hususlar; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

İlişkin Yönetmelik ve yönerge hükümleriyle belirlenir.

(2) Başarı esaslı yatay geçiş başvurularında; başvuruda bulunan öğrencinin ilgili yılda

almış olduğu yerleştirme puanı, başvurduğu bölüm/ana bilim dalı/programın ilgili yıldaki taban

puanından en fazla yüzde beş (%5) düşük olabilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden

programlarda ise “Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı”, başvurduğu bölüm/ana bilim

dalı/programın ilgili yıldaki taban puanından en fazla yüzde beş (%5) düşük olabilir.

(3) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularında; başvuruda bulunan öğ-

rencinin ilgili yılda almış olduğu yerleştirme puanı, başvurduğu bölüm/anabilim dalı/programın

ilgili yıldaki taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) Ön lisans programlarından mezun olanlar, YÖK kararıyla, ÖSYM

tarafından yapılan DGS ile lisans programlarına yerleştirilirler. 

(2) Dikey geçişler ile ilgili hususlarda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının

Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile yönerge hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kabul ve kayıt

MADDE 14 – (1) Birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci ka-

bulü; YÖK kararları çerçevesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre veya

Üniversite tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavı sonucuna göre yapılır. 

(2) Öğrencilerin birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

26 Temmuz 2020 – Sayı : 31197                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(3) Kayıt hakkı kazanan adayların; Kanunun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuattaki

koşulları sağlamaları, ÖSYM tarafından yayımlanan kontenjan kılavuzlarında yer alan yük-

seköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıtlı

olmamaları gerekir. 

(4) YÖK tarafından ilan edilen tarihler arasında, e-devlet üzerinden elektronik ortamda

kayıt yaptırılabilir. YÖK tarafından ilan edilen tarihlere ilaveten, kayıt işlemleri; Rektörlükçe

belirlenen ve ilan edilen yerde ve süre içinde, ÖİDB tarafından yürütülür. Birime kayıt için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak. Diplomanın yurt dışından alınması halinde,

Milli Eğitim Bakanlığına denkliğini onaylatmış olmak,

b) ÖSYM yerleştirme sınavları sonucunda, o öğretim yılında Üniversiteye kayıt hakkı

kazanmış olmak,

c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli

olan puana ve koşullara sahip olmak,

ç) İlgili mevzuatta yer alan mali hususlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmiş olmak, 

gerekir.

(5) Kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceği ÖİDB tarafından duyurulur. 

(6) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Mazereti bulunan adaylar, birinci

ila beşinci fıkralarda belirtilen hükümlere uymak şartıyla, resmi yetki verdikleri vekilleri ara-

cılığı ile kayıtlarını yaptırabilirler. 

(7) Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan

öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler. 

(8) Yabancı uyruklu ve yabancı uyruklu haklarından faydalanabilen öğrencilerin kabul

esasları ve kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile yönergeye göre yapılır.

(9) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları

yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm bel-

geler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle

ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Danışman tayini 

MADDE 15 – (1) Kayıt yaptıran öğrencilere; eğitim-öğretim konularında karşılaşa-

cakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak, öğrencileri bilgilendirmek, yönlendirmek ve

ders seçimlerini onaylamak üzere, ders yılı başlamadan önce başkanlıklar tarafından, tek dip-

loma programı olan birimlerde ise birim yöneticileri tarafından bölümün öğretim elemanları

arasından öğrenci danışmanları görevlendirilir. Danışmanların atanması ve görevlerine ilişkin

ilkeler yönergeyle belirlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri için ilgili

mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemeleri

zorunludur. 

(2) Mazeretleri, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilenler hariç, katkı payını

veya öğrenim ücretini, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ödemeyenler, o dönem için

kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(3) Herhangi bir nedenle kaydı silinen veya eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra

Üniversiteden ayrılan öğrenciden, daha önce alınan katkı payı veya öğrenim ücreti geri öden-

mez.

(4) Herhangi bir program kapsamında, eğitimlerinin bir kısmına başka bir yükseköğre-

tim kurumunda devam eden öğrencilerin katkı paylarının veya öğrenim ücretlerinin nasıl öde-

neceği, Üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

Kayıt yenileme 

MADDE 17 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde belirtilen süre içinde, her yarıyıl/yıl

kayıt yenilemek ve ders kaydını yaptırmak zorundadır. 

(2) Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin ders kaydı yapılmaz.

(3) Süresi içinde kaydını yenilemeyenler, haklı ve geçerli mazeretleri sona erdikten

sonra, bir hafta içinde kendi Başkanlıklarına başvurmak zorundadırlar. Devam zorunluluğu

dikkate alınmak şartıyla, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, mazeretlerinin kabulüne ve kayıt

yenilemelerine karar verilen öğrencilerin, kayıt yenileme tarihleri de belirlenir ve ilgili baş-

kanlık ile ÖİDB’ye bildirilir.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 18 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilere,

ÖİDB tarafından, öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi halinde,

yenisini almak için yerel bir gazetede yapılacak kayıp ilanı ya da polis merkezinden alınacak

tutanakla birlikte, bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurulması gerekir.

Kayıt dondurma 

MADDE 19 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili talepler, ders ekle-bırak döneminin sonuna

kadar yapılabilir. Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretleri veya öğrenim ve

eğitimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde,

birim yönetim kurulu kararı ile en çok dört kez olmak üzere, toplam iki yıla kadar kayıt don-

durarak izinli sayılabilirler. Sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde belirtilen

sürenin uzaması durumunda, belgelendirilmiş haklı ve geçerli nedenler olmak kaydıyla, birim

yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla bu sınır uygulanmayabilir.

(2) Sağlık, doğal afetler gibi önceden öngörülemeyen mazeretlerin olması halinde; bel-

gelendirmek koşuluyla, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, dönem içerisinde de kayıt don-

durulabilir. 

(3) Askerlik sebebiyle kayıt dondurmak isteyen öğrencinin, terhis olacağı yıla kadar

kaydı dondurulur.

(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya öğrenciliğini

engellemeyen mahkûmiyet veya tutukluluk halinin olması sebebiyle kayıt dondurma talebinde

bulunan öğrencinin kaydı, Senato kararıyla tahliye oluncaya kadar dondurulabilir.

Kayıt silme veya sildirme 

MADDE 20 – (1) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste, katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

26 Temmuz 2020 – Sayı : 31197                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



(2) Birim yönetim kurulu kararıyla kayıt silme ve ilişik kesme nedenleri şunlardır: 

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

b) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak. 

c) Kayıt sırasında verilen belgelerde noksanlık veya tahrifat bulunmak.

ç) Kanunun 44 üncü maddesi gereği verilen ek sınav hakları sonunda gerekli başarıyı

sağlayamamak.

(3) Kaydı silinen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösterir bir

belge verilir. Kayıt döneminde teslim ettikleri belgelerin birer nüshası elektronik olarak mu-

hafaza edilir ve öğrencilere sadece lise diploması geri verilir. 

(4) Kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrencilerin kaydı yenilenmez. 

(5) Yatay geçiş yoluyla ayrılan öğrencinin dosyası, ilgili yükseköğretim kurumuna gön-

derilir. Belgelerin birer nüshası, elektronik ortamda ilgili öğrencinin dosyasında muhafaza edilir.

Adres bildirme ve tebligat 

MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağ-

lanacağı açık adreslerini, iletişim bilgilerini ve sonradan meydana gelebilecek değişiklikleri,

doğrudan ÖİDB’ye veya ÖBS üzerinden bildirmekle yükümlüdürler. 

(2) Her türlü tebligat; öğrencinin bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek, öğ-

renci tarafından beyan edilen adrese yazılı olarak yapılmak veya biriminde ilan edilmek sure-

tiyle tamamlanmış sayılır. 

(3) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğ-

rencilerin bildirmiş olduğu son adrese tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış kabul

edilir. 

(4) Eğitim-öğretimle ilgili mevzuat, alınan kararlar, yapılan değişiklikler gibi hususlar;

Üniversitenin internet sitesinde veya ÖBS’de yayımlanır. Öğrenciler, tebligat yerine geçen du-

yuruları takip etmekle yükümlüdürler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Kaydı, Ders Muafiyeti ve Devam Durumu

Dersler ile ilgili esaslar

MADDE 22 – (1) Üniversite birimlerinde dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Birim

kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(2) İki yıllık ön lisans programları için en az 120, dört yıllık lisans programları için en

az 240, beş yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 300,

altı yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 360 AKTS’lik

ve ilgili birimin/bölümün özelliklerine göre öğretim müfredatında yer alan derslerin alınmış

ve başarılmış olması zorunludur. Her dersin AKTS’si, tamsayı olarak ifade edilir. Başarı de-

ğerlendirmesinde AKTS esas alınır.

(3) ÇAP’a kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları ÇAP için de ikinci fıkradaki AKTS’leri

ayrıca sağlamak zorundadırlar.

(4) İlgili bölüm kurulu tarafından; eğitim-öğretim süresince, yarıyıllara/yıllara göre açı-

lacak dersler belirlenir ve öğretim müfredatı oluşturulur. Eğitim-öğretim süresince alınması

gereken en az AKTS miktarının, toplam yarıyıl/yıl sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama
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ders yükü; yarıyıl için 30 AKTS, yıl için 60 AKTS olarak önerilir. Öğretim müfredatı; birim

kurulunun kararı ve Senatonun onayı sonrasında kesinleşir.
(5) Gerekli görüldüğü hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Senatonun ona-

yıyla, ders ve sınav programlarında gösterilmek koşuluyla; dini ve milli bayramlar dışında,
Cumartesi ve Pazar günleri ve mesai saatleri dışında da ders ve sınav yapılabilir.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, normal ve ikinci öğretim programla-
rındaki ortak zorunlu dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Her program için ge-
rekli toplam AKTS miktarının ne kadarının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği yönerge ile
belirlenir. Ortak kodlu veya alan derslerinden uygun görülenlerin uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilmesine Senato tarafından karar verilir ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Bu şekilde sa-
dece uzaktan öğretimle verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(7) Öğrenci, müfredatta yer alan dersi, öncelikle kendi bölümünden almak zorundadır.
Devam zorunluluğu olan derslerin programda çakışması halinde, bu dersler eş zamanlı olarak
aynı bölümden alınamaz.

(8) Daha önce alınmış, devam zorunluluğu yerine getirilmiş fakat başarısız olunmuş
derslerin programda çakışması halinde, bu dersler ilgili bölümden eş zamanlı olarak alınır. 

(9) Dersin programda çakışması gibi zorunlu hallerde, öğrenci, aynı kod ve ad ile açılan
dersi sırasıyla; kendi bölümünün diğer programından (normal, ikinci öğretim), biriminin başka
bir bölümünden ya da başka bir birimden alabilir. Bunun için; danışmanının onayı, bölüm ku-
rulunun önerisi ve birim kurulunun kararı şarttır. 

Ders kayıt ve ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Öğrenciler; her yarıyıl en az 15 AKTS’lik ders almak zorundadırlar.
Önceki dönemlere ait genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler her yarıyıl en fazla
35 AKTS, 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ise her yarıyıl en fazla 45 AKTS’lik ders alabilirler.
Öğretime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine bu sınırlar uygulanmaz. Önceki dönemlere
ait genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan mezun olma durumundaki öğrenciler için; en az
ders alma sınırı uygulanmaz ve her yarıyıl en fazla 55 AKTS’lik ders alabilirler. Yıllık açılan
derslerde AKTS, bu fıkradaki sınırların iki katı olarak hesaplanır. Sınıf geçme sistemi uygula-
nan birimlerde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(2) İlgili birim yönetim kurulunca mazereti kabul edilenler hariç, öğrenci; her yarıyıl/yıl,
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, ders kaydını, zamanında şahsen yapmak ve danış-
manına onaylatarak kesinleştirmek zorundadır. 

(3) ÖSYM tarafından veya Üniversite tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavı
sonucuna göre birimlerin birinci sınıflarına yerleştirilen öğrenciler, kayıtlı oldukları her iki ya-
rıyıla ait bütün dersleri almak zorundadırlar. 

(4) Önceki yarıyıldan veya yıllardan ders tekrarlamak veya daha önce almadığı dersi
almak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle bu derslere, kendi bölümlerinde kayıt yaptırmak
zorundadırlar. 

(5) Öğrenciler, ders kayıtlarındaki ders ekleme, ders çıkarma ve dersten çekilme işlem-
lerini, akademik takvimde ilan edilen ders ekle-bırak döneminde yapmak zorundadırlar. 

(6) Devam zorunluluğu dikkate alınmak şartıyla, mazereti birim yönetim kurulu tara-
fından kabul edilen öğrenciler; ders kayıtlarını, birim yönetim kurulu tarafından belirtilen tarihe
kadar yapmak zorundadırlar. 
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(7) Ders kayıtlarının sorumluluğu öğrenciye aittir. Danışmanın ders onaylamalarını ta-

kiben; öğrenci, seçilen derslerin doğruluğunu kendisi takip etmekle sorumludur. 

(8) Sınıf geçme sistemi uygulayan birimler ile meslek yüksekokulu öğrencileri hariç,

şartları sağlayan öğrenciler; üçüncü yarıyıldan itibaren, ön koşullu olan dersler dışında; danış-

manının onayı, bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulunun kararı ile üst yarıyıldan/yıldan

ders alabilirler. Alt yarıyıldan/yıldan dersi olmayan öğrencilerden; genel not ortalamaları en

az 2.50 olanlar en fazla iki ders, genel not ortalamaları en az 3.00 ve üstü olanlar ise en fazla

üç ders alabilirler. Bu kapsamdaki öğrencilere, birinci fıkrada belirtilen, alınabilecek azami

AKTS’ye ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(9) Hazırlık sınıfını okuyan ve birinci yarıyılın sonunda başarılı olarak muaf olan öğ-

renciler; ikinci yarıyıl, lisans öğrencisi olarak ders kaydı yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler,

AKTS’ye ilişkin sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, birinci yarıyıl derslerinden açılmış olanlara

ilave olarak ön koşullu dersler hariç olmak üzere, ikinci yarıyıl derslerini de alabilirler.

(10) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derse devam

edemezler ve bu dersin sınavlarına giremezler. 

(11) Ders kaydı yaptırmayan öğrencilere, o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi

verilmez ve bu öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan faydalanamazlar. Bu

arada geçen süre Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

Zorunlu, ortak zorunlu, kurul/komite ve seçmeli dersler

MADDE 24 – (1) Müfredatta yer alan dersler; bölüm kurulunun önerisi ve birim ku-

rulunun kararıyla, zorunlu ve seçmeli dersler olarak sınıflandırılırlar. 

(2) Zorunlu dersler; öğrencinin almak ve başarmak zorunda olduğu derslerdir. Başarı-

sızlık halinde; zorunlu dersin tekrar alınarak başarılmış olması şarttır.

(3) Ortak zorunlu dersler; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre

verilen Türk Dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile iş güvenliği uzmanı olabi-

lecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir. Ayrıca beden eğitimi

ve güzel sanatlar dersleri isteğe bağlı olup öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler. Bütün

bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. 

(4) Kurul/komite dersleri; farklı disiplinler tarafından ortak olarak anlatılan, birbiriyle

ilişkili sistem ya da konu gruplarından oluşan ve entegre edilmiş bilgi, beceri ve tutum hedefleri

olan derslerdir.

(5) Seçmeli dersler; öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından

isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Öğrenci; seçmeli dersi, kayıtlı olduğu birimdeki seçmeli

ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi danışmanının onayı ve bölüm kurulu kararıyla,

başka birimlerin zorunlu ve seçmeli dersleri arasından da seçebilir. Seçmeli dersler, ilgili bölüm

kurulu kararı ve birim kurulu onayıyla, bilim dallarına yönelik olarak gruplar halinde de açı-

labilir ve oluşturulan ders grupları içinden seçilen dersler şeklinde düzenlenebilir. Seçmeli ders-

lerde, başkanlık kontenjan uygulaması yapabilir. 

(6) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine, muadili başka bir seçmeli ders alınabilir.

Bu durumda; başarısız olunan seçmeli ders öğrencilik süresince not çizelgesinde yer almaya

devam eder ve ortalamaya katılır. Ancak yerine alınan seçmeli dersten başarılı olunduğunda;

öğrencinin başvurusuyla, en fazla üç ders, not çizelgesinden silinir ve ortalamaya katılmaz. 
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(7) Öğretim elemanı sayısının yeterli olmadığı durumlarda, aynı ad, kod ve içeriğe sahip

dersler, birim kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla birleştirilerek bir bölümde yürütülebilir. 

Ön koşullu dersler

MADDE 25 – (1) Bir derse kayıt hakkını kazanabilmek için, alt yarıyıl/yıllarda yer

alan bir veya birden fazla dersin başarılmış olması koşulu aranabilir. 

(2) Ön koşullu dersler; ilgili bölüm kurulunca teklif edilir ve ilgili birim kurulunca ka-

rara bağlanır; Senatonun onayı sonrasında kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 26 – (1) Öğrenci; daha önce aldığı ancak bir diplomaya sayılmamış olan veya

kayıt sildirdiği yükseköğretim kurumlarında almış olduğu ve en az CC seviyesinde başardığı

derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından veya kayıt yaptırdığı tarihten iti-

baren beş işgünü içinde başkanlığa başvuruda bulunur. Başvuru; bölüm kurulu tarafından, yö-

nergeye göre bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir ve birim kurulunda karara bağlanır.

Bu kararda; öğrencinin, intibakının yapıldığı ve öğrenim göreceği yarıyılı/yılı belirtilir. 

(2) Birimlerden alınan derslerin muafiyet taleplerinde ise 34 üncü maddedeki başarı

kıstasları esas alınır.

(3) Bütün öğrencilerin ortak zorunlu derslerden muafiyet işlemlerinde, lisans tamam-

lama öğrencilerinin muafiyet işlemlerinde ve ÖSYM tarafından DGS sınavı sonucu yerleştirilen

öğrencilerin muafiyet işlemlerinde, daha önce bir diplomaya sayılmamış olma şartı uygulan-

maz.

Ders alma, transfer etme, değişim programı ve özel öğrenci

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilgili başkanlığa başvurarak başkanlığın olumlu görüşü

ve birim yönetim kurulunun onayıyla; denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülkeler-

deki yükseköğretim kurumlarından veya Üniversitenin anlaşma yapmış olduğu yurt dışındaki

üniversitelerden ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Derslerden alı-

nan notların transferinde, ilgili birim yönetim kurulu tarafından, 34 üncü maddeye göre harf

notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu

programlarda geçirilen süreler öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin, eğitim-öğretimleri süresince, her türlü değişim programı kapsamında;

Üniversite dışından almış oldukları derslerin AKTS toplamı, kayıtlı oldukları programın toplam

AKTS miktarının üçte birinden fazla olamaz. 

(3) Öğrencilerin, eğitim-öğretimleri süresince, özel öğrenci statüsünde; Üniversite dı-

şından almış oldukları derslerin AKTS toplamı kayıtlı oldukları programın toplam AKTS mik-

tarının üçte birinden fazla olamaz.

(4) Her türlü değişim programı kapsamındaki öğrencilerin; birimlerden almış oldukları

derslerin AKTS toplamı, Üniversitede öğrenim gördükleri programın toplam AKTS miktarının

üçte birinden fazla olamaz.

(5) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin; birimlerden almış oldukları derslerin AKTS

toplamı, Üniversitede öğrenim gördükleri programın toplam AKTS miktarının üçte birinden

fazla olamaz.
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(6) Değişim programları ve özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine

ve yönergeye göre yapılır.

İşyeri eğitimi, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tasarım projesi ve staj

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim müfredatlarında varsa işyeri eğitimlerini,

bitirme ödevlerini, bitirme projelerini, bitirme tasarım projelerini ve/veya stajlarını yapmak

zorundadırlar. İşyeri eğitimi, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tasarım projesi hazırlama

ve/veya staj yapma yöntem ve değerlendirme esasları birim kurullarının teklifi üzerine Senato

tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.

Devam durumu

MADDE 29 – (1) Öğrenciler; teorik derslere en az %70, uygulamalı derslere en az

%80 oranında devam etmek zorundadır.

(2) Devam durumu öğretim elemanları tarafından derslerde yapılacak ve kayıt altına

alınacak yoklamalarla belirlenir.

(3) Devamsızlıkların hesaplanmasında, ders veya uygulamanın o yarıyıl/yıldaki toplam

saati esas alınır. Tatillere denk gelen ders saatleri bu toplama katılmaz.

(4) Kurul/komite derslerinde devam/devamsızlık durumu, yönerge hükümlerine göre

düzenlenir.

(5) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Rektörlük ile birimler ta-

rafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’sini

aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler

gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için durumlarını belgelemeleri kay-

dıyla devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları

saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi için-

dedir.

(6) Devam koşulu yerine getirilen teorik dersler için, başarısız olunması halinde, yeni-

den devam şartı aranmaz ancak uygulamalı dersler ve sınıf geçme sistemi olan birimler için

bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulunun kararı ile devam şartı aranabilir. 

(7) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin devamsızlık durumu,

derslerin bitiminde öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavların şekline ve yapılışına ilişkin esaslar

MADDE 30 – (1) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak dersin özelliği nedeniyle ilgili

birim yönetim kurulu; sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı, proje değerlen-

dirme ve/veya sunum şeklinde yapılmasına karar verebilir. Yazılı sınav haricinde bir yöntemle

sınavın yapılmasına ilişkin karar, yarıyılın başında öğrencilere ilan edilir.

(2) Ek sınavlar hariç, aynı sınıfın derslerinden; bir günde en çok iki dersin sınavı yapı-

labilir. Ancak birim yönetim kurulları, bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            26 Temmuz 2020 – Sayı : 31197



(3) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorun-

dadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. 

(4) Olağanüstü şartların ve mücbir sebeplerin olması halinde, Senato kararıyla, sınavlar;

dijital imkânlar ve uzaktan öğretim sistemiyle gerçekleştirilebilir.

(5) Öğrencinin girme hakkı elde edemediği halde girdiği sınavın notu geçersiz sayılır.

(6) Öğretim elemanı; ara sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren üç hafta içinde, ya-

rıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarını ise yedi gün içinde ÖBS’ye girer ve onaylar. 

(7) Başarı durumunu içeren yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, ilgili öğretim

elemanınca birim tarafından belirlenen formatta üretilir. İlgili öğretim elemanı, sınav sonuçla-

rını; kendisi, başkanlık ve ÖİDB için sistemde açılmış olan ders klasörlerine elektronik olarak

gönderir. 

(8) Her türlü sınava ait sınav evrakı, birim yönetim kurullarının belirleyeceği esaslara

göre iki yıl süre ile ilgili öğretim elemanı tarafından muhafaza edilir. 

(9) Staj ve uygulama sonunda, sınav veya değerlendirme yapılması zorunludur. Staj ve

uygulama sınavları ile değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilgili birim kurulları karar verir.

Sınavlara girme şartları

MADDE 31 – (1) Bir dersin ara sınavlarına girebilmek için; ders kaydını yaptırmış ol-

mak ve ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilen hususları yerine getirmiş

olmak gerekir. Bu hususları yerine getirmeyen öğrenciler vizesiz olarak kalırlar.

(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; devam zorunluluğunu yerine

getirmiş olmak, ara sınav ve/veya diğer faaliyetlerden oluşan ara sınav notuna sahip olmak ve

vizesiz olmamak gerekir. 

(3) Bütünleme sınavına girebilmek için; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartlarını yerine

getirmiş ve sınava girmiş olmak gerekir. 

(4) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrenciler, ilgili

öğretim elemanı tarafından, dönemin son haftası ÖBS’ye girilir.

(5) Öğrenci tüm sınavlarda, öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak ve istenen di-

ğer sınav gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır.

Sınav programı

MADDE 32 – (1) Ara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı programları, birim yönetim

kurullarınca belirlenir ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

Duyurular, internet sayfasından ilan edilebileceği gibi öğrenci panolarında asılarak da duyu-

rulabilir.

Sınav türleri

MADDE 33 – (1) Ara (yıl içi) sınavlar:

a) Yıl içinde yapılan sınavlardır ve kurul/komite dersleri hariç, bir dersten en fazla iki

ara (yıl içi) sınav yapılır.

b) Ara (yıl içi) sınav tarihleri, Senatonun tavsiyesi üzerine, birim yönetim kurulları ta-

rafından belirlenir.

c) Ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl/yıl içi faaliyetler; ilgili öğretim elemanı ta-

rafından, dönem başında ilan edilen oranlarda ara sınav notuna katılabilir. 
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ç) Ara sınav yapılmadan, sadece yarıyıl/yıl içi faaliyetlerden ara sınav notu verilecek

olan dersler için ilgili öğretim elemanının talebi üzerine başkanlık tarafından, birim kurulunda

görüşülüp karara bağlanmak üzere, dönem başında başvuruda bulunulur.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları:

a) Sınava girme şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına gi-

rerler.

b) Ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl/yıl içi faaliyetler; ilgili öğretim elemanı ta-

rafından, dönem başında ilan edilen oranlarda yarıyıl/yıl sonu sınav notuna katılabilir.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, derslerin bitiminden en az bir hafta sonra yapılır. 

(3) Bütünleme sınavları:

a) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınava mazeretli olarak gir-

meyen öğrencilerle, girip de başarısız olan öğrencilere uygulanan sınavlardır.

b) Ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl/yıl içi faaliyetler; ilgili öğretim elemanı ta-

rafından, dönem başında ilan edilen oranlarda bütünleme sınav notuna katılabilir.

c) Bütünleme sınavları, yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az bir hafta sonra yapılır.

ç) Bütünleme sınavı sonucunda da başarılamayan dersler tekrarlanır. 

(4) Mazeret sınavları:

a) 42 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli mazereti olup mazeretlerinin bitimini ta-

kiben beş işgünü içerisinde ilgili başkanlığa başvuran öğrenciler; ilgili birim yönetim kurulunca

mazeretlerinin kabul edilmesi halinde; giremedikleri ara sınavlara, yarıyıl/yıl sonu sınavların-

dan önce ilgili birimin belirleyeceği tarihlerde girerler. 

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyip de mazereti ilgili birim yönetim kurulu tara-

fından kabul edilen öğrenciler, mazeret sınavı olarak bütünleme sınavına girerler.

c) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

ç) Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

d) Her ne sebeple olursa olsun akademik takvim süresi dışında mazeret sınavı açılamaz. 

(5) Tek ders sınavları:

a) Mezuniyet için, öğretim planında öngörülen derslerden biri hariç tümünden başarılı

olup tek dersi kalan öğrencilerin; ilgili tek dersi almış ve sınavına girme şartlarını sağlamış ol-

maları koşuluyla, bütünleme sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlığa

başvurmaları gerekir.

b) Öğrenciler, bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içerisinde, birim yö-

netim kurulu kararıyla, aynı sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ve dersin açılıp

açılmadığına bakılmaksızın her sınav döneminde tek ders sınavına alınırlar. 

c) Tek ders sınavındaki başarı durumu, sadece ilgili tek ders sınavında alınan ham not

ile belirlenir.

ç) Tek ders sınavından başarılı olamayanlar, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içinde

bu dersi tekrar ederler.

(6) Ek sınavlar: 

a) Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca, azami öğrenim süreleri sonunda, mezun ola-

bilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı ve-

rilir. Ek sınavlar; akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yılda bir kez yapılır. 
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b) Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da en az bir kez sınava girme hakkı elde edi-

lememiş dersler için ek sınav hakları kullanılamaz. Öncelikle, bir defaya mahsus olmak üzere,

bu derslere kayıt yapılarak devam ve sınava girme şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Staj,

bitirme tasarım projesi gibi uygulamalı ve uygulaması olan dersler de bu kapsamda değerlen-

dirilir.

c) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, daha önce hiç alınmamış veya alınıp da

bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş dersler de dâhil olmak üzere beş derse indirenlere,

bu beş ders için üç yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan veya yıllık ders yapılan

kurumlarda iki öğretim yılı), ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere

dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan veya yıllık ders yapılan kurumlarda iki

öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın başarısız

oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. 

ç) Ek sınav haklarından yararlandıktan sonra mezun olamayıp açılacak sınavlara girme

hakkı elde eden öğrencilere ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez. 

d) Öğrenciler ek sınav haklarını verilen süreler içerisinde kullanmak zorundadırlar. Ek

sınav hakkını, verilen süreler içerisinde kullanmayan öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş

sayılır.

e) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

hâlde, başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ili-

şikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde

son sınıf) öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız

sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler

dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

f) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-

meyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

g) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri döneme ait öğ-

renci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı

dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ğ) Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş

dersler hariç, ek sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, sadece ek sınavda alınan

ham not ile belirlenir. Bu fıkranın (c) bendinde sayılan öğrencilerden, yarıyıl/yıl hakkı kaza-

nanlar ise azami süreler içinde öğrenim gören normal öğrencilerle aynı devam ve sınav yü-

kümlülüklerine tabi tutulur.

h) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu

sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri

için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla

üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalama-

sına ilişkin şartları sağlayamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden

öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya ya-

rıyıl/yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversitenin her eğitim-

öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm ders-

leri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
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Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sı-

navlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 34 – (1) Birimlerde; seviye tespit sınavları ile yabancı dil ve Türkçe hazırlık

sınıfları dışında başarı notu, bağıl değerlendirme yöntemine göre hesaplanır. Sınıf geçme sis-

temi uygulayan birimlerde başarı notu, mutlak değerlendirme sistemi ile hesaplanır. Bağıl de-

ğerlendirme yöntemine ilişkin esaslar yönerge ile belirlenir. 

(2) Ara sınavın başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından

alınan notun başarı notuna katkısı %60’tır. Kurul/komite derslerinde ise ara sınavın başarı no-

tuna katkısı %60, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı

%40’tır.

(3) Bir dersten başarı değerlendirmesine alınabilmek için; 

a) Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarından; sınıf geçme sistemi uygulayan birim-

lerde, kurul/komite derslerinden en az 50 puan, diğer derslerden en az 60 puan, diğer birimlerde

ise en az 50 puan alınması,

b) Başarı notunun; sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde en az 60, diğer birimlerde

en az 50 olması zorunludur. Bu şartları sağlayamayanlar başarısız sayılarak değerlendirme dışı

tutulurlar.

(4) Eğitim-öğretim müfredatlarında zorunlu staj dersi ve kurul/komite dersi bulunan

birimlerde, staj ve kurul/komite derslerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, ilgili birim ku-

rullarınca belirlenen esaslar çerçevesinde çıkarılan yönergeye göre yapılır.

(5) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4.00 88-100

BA 3.50 81-87

BB 3.00 74-80

CB 2.50 67-73

CC 2.00 60-66

DC 1.50 55-59

DD 1.00 50-54

FF 0.00 00-49

(6) Genel akademik ortalamanın yüzlük sistemdeki puan karşılığı, YÖK tarafından ilan

edilen dönüşüm tablosu esas alınarak yapılır.

(7) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir

öğrenci, o dersi başarmış sayılır. 

(8) Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğ-

renci, genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Yarıyıl/yıl

sonu sınavında notu DC ve DD olanlar, isterlerse bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda,

son alınan not olan bütünleme notu geçerli olur. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde ko-

şullu geçme ile ilgili esaslar yönerge ile belirlenir.
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(9) Derslerin dönemlik esasa göre yürütüldüğü birimlerde genel not ortalaması üst üste

iki yarıyıl 2.00’ın altında kalan öğrenci; önceki iki yarıyıla (bitirdiği yarıyıl ve bir önceki ya-

rıyıla) ait DC ve DD (koşullu geçer) notu olan derslerini, yeni ders kaydı döneminde almak

zorundadır. Derslerin yıllık esasa göre yürütüldüğü birimlerde yıl sonunda genel not ortalaması

2.00’ın altında kalan öğrenci; önceki yıla (bitirdiği yıla) ait DC ve DD (koşullu geçer) notu

olan derslerini, yeni ders kaydı döneminde almak zorundadır. Tekrar edilen koşullu geçer derste

son alınan not geçerlidir.

(10) Not tanımlaması yapılmayan dersler ve uygulamalar için başarılı derslere G (ge-

çer), başarısız derslere K (kalır) notu verilir.

(11) Geçmez notlar; K ve FF notlarıdır.

(12) DZ (devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere

verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. 

(13) VZ (vizesiz); bir dersin yıl içi gerekliliklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

VZ notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

(14) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm kurulunun önerisi

üzerine ilgili birim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir. M işareti verilen dersler

ortalama hesaplamalarına katılmaz. Başarı notu alınarak muaf olunan dersler, ortalama hesap-

lamalarına katılır.

(15) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, ödev veya projesini/performans çalış-

masını zamanında teslim etmeyen, sınavlarda kopya çeken, kopya çekilmesine yardım eden

veya kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciye 0 (sıfır) puan/FF notu verilir ve durum başkanlığa

yazılı olarak bildirilir. Bu konuda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-

kümleri saklıdır.

(16) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekilmesine yardım eden veya kopya çekmeye te-

şebbüs eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır. Durum görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

Ağırlıklı ortalamalar

MADDE 35 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisiyle, o dersten alınan başarı no-

tuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır. 

(2) Dönem not ortalaması (DNO); bir yarıyıl/yılda alınan her bir dersin AKTS kredi-

siyle, alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının, o yarıyıl/yıl alınan

tüm derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması (GNO); tüm yarıyıl/yıllarda alınan derslerin her birinin AKTS

kredisiyle, alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının, tüm derslerin

AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır ve öğrenim belgelerinde virgülden

sonra iki hane ile gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane 5 ve üzeri ise ikinci hane bir üst

rakama yuvarlanır. 

(4) GNO’sunu artırmak isteyen öğrenci, daha önce alarak başarılı olduğu dersleri ye-

niden alabilir. Bu durumda geçerli not, en son alınan nottur.

Kredi hesabı

MADDE 36 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetleri, ulusal kredi esası üzerinden aşağıdaki

gibi değerlendirilir:
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a) Bir yarıyıl süre ile verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredi,

bir yıl süre ile verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati iki kredidir.

b) Bir yarıyıl süre ile verilen ve bir derse bağlı olan veya olmayan; programlanmış ders

uygulamaları, laboratuvar, klinik, atölye derslerinin ve bitirme veya lisans tezi, proje gibi faa-

liyetlerin iki saati bir kredi, seminerlerin ise bir ila dört saati bir kredi sayılır.

c) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar

çerçevesinde yönerge ile belirlenir.

Sınav notuna itiraz ve ilan edilen notun değiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazlarını; not-

ların ilanını izleyen günden itibaren beş işgünü içinde, EBYS veya ÖBS üzerinden dilekçeyle,

ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapabilirler.

(2) İtiraz, ilgili dekan/müdür tarafından incelettirilir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda

değerlendirilir. İtirazın incelenmesinin ve değerlendirmesinin, itirazın yapıldığı tarihten itibaren

on beş gün içinde sonuçlandırılması gerekir.

(3) Maddi hata sonucunda ya da sehven ilan edilen bir notun değiştirilebilmesi için,

ilgili öğretim elemanı, on beş gün içinde ilgili başkanlığa EBYS üzerinden başvuruda bulunur.

Başvuru, ilgili yönetim kurulunda görüşülmek üzere ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir ve

on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Onur ve Yüksek Onur, Diploma, Ön Lisansa İntibak

Mezuniyet

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve kayıtlı bulunduğu

eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenci, mezuniyet işlemleri için ilgili baş-

kanlığa başvurur.

(2) İlgili bölüm mezuniyet komisyonu; ÖBS’de yer alan not dökümü ile başkanlık klasöründe

bulunan not dökümlerini karşılaştırarak öğrenci transkriptini doğrular ve gerekli koşulları sağ-

layan öğrencinin, mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için komisyon raporunu hazırlar.

(3) Bölüm mezuniyet komisyonu raporu, ilgili birim yönetim kurulu tarafından onay-

landıktan sonra, öğrencinin mezuniyet işlemlerinin başlatılması için ÖİDB’ye gönderilir.

(4) ÖİDB, son kontrolleri yaparak öğretim planında yer alan zorunlu dersler ile zorunlu

toplam kredi miktarını sağlayacak kadar seçmeli dersleri almış ve başarmış, işyeri eğitimi, bi-

tirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tasarım projesi, staj gibi çalışmaları başarıyla tamamlamış,

genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan, varsa katkı payı/öğrenim ücreti gibi yükümlülüklerini

yerine getirmiş olan öğrencilerin mezuniyetine onay verir ve süreci başlatır. 

(5) Diplomaya, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarih,

mezuniyet tarihi olarak yazılır.

(6) Öğrenciye, diplomasının teslim edilebilmesi için öğrenci kimlik kartının ÖİDB’ye

iade edilmiş olması zorunludur.

(7) AKTS kredilerine karşılık gelen Diploma Eki (AKTS-DE)’nin düzenlenmesine iliş-

kin hususlar Senato tarafından belirlenir.
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Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini normal süresi içinde tamamlayan ve disiplin cezası

almamış öğrencilerden; genel not ortalamaları 3.00-3.49 arasında olanlara ONUR, 3.50-4.00

arasında olanlara YÜKSEK ONUR belgesi verilir ve durumları diplomalarında belirtilir. 

Diplomalar

MADDE 40 – (1) Mezun olan öğrencilere;

a) İki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulu programları için ön lisans,

dört veya daha fazla yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul bölümleri için lisans

diploması verilir.

b) Mezun olan öğrencilere verilen diploma, transkript ve diğer evrak yönergeye göre

düzenlenir.

Ön lisansa intibak

MADDE 41 – (1) En az sekiz yarıyıl süreli bir eğitim-öğretim programında kayıtlı iken

ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan ve en az 2.00 GNO’ya sahip olup sonraki ya-

rıyıllarda ilişiği kesilen öğrencilere; talepleri halinde, 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

çerçevesinde, ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden, meslek yüksekokul-

larının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, birinci fıkrada mezkûr yönet-

melik esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir ve Senato ona-

yına sunulur. Senato tarafından onay verilenlerin meslek yüksekokullarına intibakları yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında haklı ve geçerli mazeret halleri

şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.

b) Mahallin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabii

afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermesi. 

c) Belgelemek şartıyla kendisinden başka bakacak kimsesi olmayan aile fertlerinden

birisinin ağır hastalığı.

ç) Öğrencinin, hangi sınıfta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin

kaldırılması sureti ile askere alınması.

d) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından; öğrencinin, uymakla yükümlü olduğu Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan

veya öğrenciliğini engellemeyen mahkûmiyet hali. 

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Birim yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilecek diğer durumlar.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun; mazeretin bitimi tarihinden itibaren, en geç

beş işgünü içinde ilgili birime yapılması gerekir.
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Engelli öğrenciler
MADDE 43 – (1) Engellilik durumu ve derecesi, sağlık raporu ile belgelenmiş olan

Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür. Ancak; engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersi veren öğretim elemanının onayıyla söz ko-
nusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğ-
rencinin dersi alması sağlanır. Tüm uyarlamalara rağmen öğrenci, dersin gerekliliklerini yerine
getiremiyor ise varsa, o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 33 üncü maddede belirtilen sınavlara girmek
zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için engelli
öğrencinin durumu temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi,
biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisa-
yar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Disiplin işleri
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; Kanunun ilgili mad-

deleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları süre içinde hiçbir
eğitim-öğretim faaliyetine ve sosyal etkinliğe katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine gire-
mezler.

Lisans tamamlama
MADDE 45 – (1) Her türlü lisans tamamlamaya (ön lisans-lisans, lisans-lisans ve ben-

zeri) ilişkin usul ve esaslar; ilgili mevzuat, YÖK kararları ve yönerge ile belirlenir. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 47 – (1) 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kı-

rıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

(2) 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 12/3/2017 tarihli ve 30005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 10/12/2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniver-
sitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı

olan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Senato kararları uygulanır. 
(2) Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde bu Yönetmelik hükümleri 2020-2021 eği-

tim-öğretim yılının başından itibaren uygulanır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü

içinde yazılı olarak fakülte dekanlığına başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınavı kâğıdının

tekrar incelenmesini isteyebilir. Dekan tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren

en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kâğıdını inceleyerek sonucu dekana bildirir.

Notlarda yapılacak düzeltme, 25 inci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü

içinde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınavı kağı-

dının tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürü tarafından dilekçenin kendisine iletilme-

sinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu

enstitü müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 24 üncü madde çerçevesinde gerçek-

leştirilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2015 29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2016 29607
2- 13/7/2016 29769
3- 4/10/2016 29847
4- 25/3/2018 30371
5- 10/5/2019 30770
6- 13/10/2019 30917
7- 11/2/2020 31036
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, ELAE sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü
içinde; ara sınav, dönem sonu sınavı, değerlendirmeye tabi tutulan tüm çalışmaların sonuçla-
rının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Diller Okulu direktörlüğüne yazılı olarak baş-
vurmak suretiyle, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Diller Okulu direktörlüğü,
dilekçenin alınmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav kağıdını inceleyerek, maddi
hata tespit ettiği takdirde sonucu, Diller Okulu Kurul Kararı ile öğrenciye ve Öğrenci Kaynak-
ları Birimine bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 19 uncu madde esasları çerçevesinde ger-
çekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2016 29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/4/2018 30404
2- 21/9/2018 30542
3- 10/5/2019 30770
4- 11/2/2020 31036
5- 12/6/2020 31153

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2014 29164
2- 3/5/2015 29344
3- 25/8/2015 29456
4- 13/7/2016 29769
5- 23/6/2017 30105
6- 21/3/2018 30367
7- 10/5/2019 30770
8- 11/2/2020 31036
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5725 

—— • —— 

Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI, RAFİNERİ KISMI  

TEMİZLİK VE TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kristal Şekerin Ambalajlanması, Rafineri Kısmı Temizlik ve Tahmil Tahliye İşi Hizmet 

işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  

1-İdarenin  : 2020/383824 

a) Adresi  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası  : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 16 kişi(±% 20) ile Tahmini Kampanya Süresi 130 Gün 

(±% 20) süreli 2020/2021 Yılı Kampanya Döneminde 

Üretilecek Kristal Şekerin Ambalajlanması, Rafineri Kısmı 

Temizlik ve Tahmil Tahliye İşi 

b)Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati  : 07.08.2020 Cuma günü saat 14:30 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 

118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5707/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2020/2021 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti Açık İhale Usulü İle 

İhale Edilecektir. 

İhale kayıt no : 2020/373221 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 

  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2020/2021 Kampanya Döneminde; 44 

Personel ile 140 gün süreli Kristal Şeker Ambalajlama 

Hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 06.08.2020 Perşembe günü Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya 

Özel Sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı işler ayrı ayrı benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 5515/1-1 
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UZUN KONÇLU MADENCİ ÇİZMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  
TTK İhtiyacı Olarak Uzun Konçlu Madenci Çizmesi Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Olacaktır. 
İhale kayıt no : 2020/381759  
1-İdarenin  :  
a) Adresi  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No: 2 

67090/ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0 372 259 40 00 (30 HAT) , 0 372 252 40 00 (8 HAT)    

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi   : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2-İhale konusu malın  : Madenci Çizmesi Alımı 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Uzun Konçlu Madenci Çizmesi 8.610 Çift 
b) Teslim Yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de 
teslim edilecektir  

3-İhalenin:  
a) Yapılacağı Yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati  : 17.08.2020 Pazartesi günü Saat 15.00 
c) Dosya No : 2031207 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  
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j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  
4.2.1 Teknik şartnamede istenen belgeler 
Çizmeler TS EN ISO 20345 standardı kategori S 5’e (veya EN ISO 20345 standardı 

kategori S5’e) ve çizmenin dış taban kayma direnci özelliği SRC’ye uygun olacaktır. Firmalar, 
çizmenin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne (2016/425 EU) uygun olduğuna dair AT 
Tip İnceleme Belgesi (AT Tip İnceleme Sertifikası; Çizmeye ait uygun olduğu standartları, ayak 
numarası, tasarımı, kategorisi, sınıfı, markalama bilgileri, CE’ye uygun olduğuna dair işaretleme 
vb. teknik değerleri de içerecektir.) ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni 
tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgeleri bulunmayan ve teknik şartnamesine uygun numune 
vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
5.1- Bu ihalede yerli malına %15 fiyat avantajı sağlanacaktır. Fiyat avantajından 

yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca 
düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

6-İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 17.08.2020 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 
verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 
idaremiz sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  
 5719/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz 

ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 

taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif 

usulü artırma suretiyle 07/08/2020 Cuma günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz 

Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi(İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı 

Satışı yapılacaktır. 

 

Sıra 

No 
Mahalle Ada Parsel Alanı m² 

Niteliği, 

İmar 

durumu 

Rayiç Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3)(TL) 

İhale 

Saati 
ÖDEME 

1 Beylerbeyi 679 5 3.170,34 

Arsa 

Konut 

E=1.80 

1.200,00 3.804.408,00 114.132,24 14.30 PEŞİN 

2 Fıstıklık 7391 2 3.105,00 
Arsa TicK 

E=1,80 
1.200,00 3.726.000,00 111.780,00 14.45 PEŞİN 

3 Umut 5090 4 2.661,81 

Arsa 

Konut 

E=2.00 

1.200,00 3.194.172,00 95.825,16 15.00 PEŞİN 

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz 

İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin 

aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir; 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 
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g) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

ı) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir 

B ) İstekli tüzel kişi ise;  

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

ı) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü İhale 

Servisine en geç 06/08/2020 Perşembe günü saat 16.30’a kadar başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 5742/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 5678/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 5679/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 5680/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


