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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek

Yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yük-

sekokulunda yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları,
eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Yüksekokulun ön lisans programlarında öğrenci danışmanı olarak gö-
revlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini,

c) Diploma eki: Kayıt oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

ç) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
d) Müdürlük: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
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e) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
f) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulunu,
ı) Yüksekokul Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Ku-

rulunu,
i) Yüksekokul Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Sekreterliğini,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Geçişler, Çift Anadal, Yan Dal ve Değişim Programları

Kayıt
MADDE 5 – (1) Yüksekokula öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır. 

(2) Yükümlü oldukları halde öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde yatırmayan öğ-
renciler kesin kayıt yaptıramazlar.

(3) Kayıt işlemleri Yüksekokul Sekreterliği tarafından yapılır.
Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücre-

tini yatırmak suretiyle her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim
öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa
önkoşulları da dikkate alarak seçer ve danışmanın onayıyla kayıt yaptırırlar. Bu süre içerisinde,
kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir
belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere kayıt olma hakkını kaybederler. 

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirlenen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Be-
lirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabi-
lecekleri azami AKTS değeri 45, çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin kayıtlı oldukları
her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 50’dir.

(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekleme/bırakma
takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(6) Yüksekokulun ders programında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi
öncesinde ilan edilir.

(7) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar kayıt olamaz ve o der-
sin sınavlarına katılamazlar.

(8) Bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak tüm sınav yüküm-
lülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadırlar.

(9) Kayıt yenileme işlemleri Yüksekokul tarafından yürütülür.
Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Kayıtlarını dondurmak isteyen öğrenciler için, 20/1/2020 tarihli ve

31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Yüksekokul programlarına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için Mü-

dürün teklifi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.
(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve

esaslar bakımından Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.
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Geçişler
MADDE 9 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarından Yüksekokul programlarına yatay

geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yö-
nergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.  

(2) Yüksekokul programları arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğ-
renci kabulü ve kayıtlar; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirle-
nen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Yüksekokulun eğitim-öğretim programlarına yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki
diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları Yüksekokulun
oluşturduğu komisyon tarafından Üniversitenin çıkardığı yönerge hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 10 – (1) Yüksekokulda kayıtlı oldukları ön lisans programını üstün başarıyla

yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir ön lisans programında diploma alabilmelerine
olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini
sağlamak amacıyla oluşturulacak yan dal programlarının açılması; içeriklerinin, kontenjanla-
rının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim öğretim ile başarı
değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul
ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim
programlarından yararlanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı, şekli, süresi ve dili
MADDE 12 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim programında yer alan dersler yarıyıllık

olarak düzenlenir, ders geçme esası uygulanır.
(2) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş

eğitim-öğretim günüdür. Gerektiğinde dersler cumartesi günleri de yapılabilir.
(3) Eğitim-öğretim birinci ve ikinci öğretim olarak yapılabilir.
(4) Yaz dönemi öğretiminin açılması ve buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(5) Yüksekokulda eğitim-öğretim dört yarıyılda yapılır. 
(6) Yüksekokulda eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 13 – (1) Yüksekokul eğitim-öğretim programları ile eğitim planları, her ya-

rıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çı-
karılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan ders-
lerin içeriği, saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal programlarının içerikleri, ders
geçme esasları ve haftalık ders programı, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde,
Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ön-
görülen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. 

(2) Eğitim-öğretim, programda öngörülen teorik dersler, uygulama dersleri ve labora-
tuvar çalışmalarından oluşur. Eğitim-öğretim programı Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir derse devam edebilmek için daha önce alınıp başarı sağlanması gereken dersler,
Yüksekokul Kurulunca bu ders için ön koşul olarak belirlenebilir. Herhangi bir dersin ön koşulu
olan ders veya dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve ça-

lışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersten yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girebilmek için, eğitim-öğretim

programında belirtilen teorik saatlerine %70’ten, uygulama saatlerine % 90’dan az olmamak
üzere katılmak zorunludur.

(3)Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak,
derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti
veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde
Yüksekokula yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri
veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından
alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin devam zorunluluğunun %20’sini
aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi
aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili
sorumluluklarını (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır.
Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme
hakkını kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden en geç beş iş günü
önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Müdürlüğe teslim
edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar
MADDE 15 – (1) Ön lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü, uy-
gulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme
yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek ilgili yarıyılın başında Müdürlüğe ve
öğrencilere bildirilir. 

(2) Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğren-
cilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlen-
mez.

(4) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş
günü içinde talepte bulunması halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav
hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır. 

(5) Sınavlar, Müdürlüğün denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanla-
rınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar 
MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/ince-

leme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en

az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınav takvimi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir ve 7 gün öncesinden öğrenci otomasyon sistemi ve Üniversite internet sitesi aracılığıyla
duyurulur.

(3) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belir-
tilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir.
Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalk-
masını izleyen üç iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili
mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi
olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim
elemanı tarafından öğrenciye bildirilir.
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Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takvi-

minde belirtilen tarihlerde, Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet
sitesinde ilan edilen programa göre yapılır. 

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat
ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle yükümlü öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Kendisine
Müdürlükçe görevlendirilen öğretim elemanları gözetmen olarak yardımcı olur. Sınavların dü-
zenli bir şekilde yürütülebilmesi için, Yüksekokulun bütün öğretim elemanları görevlendirile-
bilir. Sorumlu öğretim elemanının, geçerli mazeretine dayanarak sınav günü gelemeyecek ol-
ması durumunda, sınavı kimin yapacağı Müdürlükçe belirlenir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınav süresi sonunda öğ-
renciler, cevap kağıtlarını gözetmenlere teslim etmekle yükümlüdürler.

(5) Öğrenciler sınavların başlama süresinin ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk
edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu filleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler Müdürlük
tarafından belirlenir.

(8) Sınavlarda, cevaplar Müdürlük tarafından mühürlenmiş kağıtlara yazılır. Cevap ka-
ğıtları, öğrenci ve sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulması ve imza edilmesi gereken
diğer sınav evraklarıyla birlikte, Müdürlükçe bildirilen süre içinde Müdürlüğe teslim edilir.

(9) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri Yüksekokul tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit
edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan
fazla olamaz.

(3) Başarı notları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel da-
ğılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir ve
öğrenci otomasyon sisteminden duyurulur. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki
gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
(4) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ba-

şarı notlarından birini almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavı sonrasındaki değerlendirmede (F) no-
tunu alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı sonucunda
da (F) notuyla başarısız olunması durumunda söz konusu ders, açıldığı ilk yarıyılda tekrar edilir.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

6 Haziran 2021 – Sayı : 31503                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(7) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu
dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurarak, ilgili belge-
lerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Müdürlük, itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komis-
yon, değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Müdürlüğe bildirir. Müdürlük sonucu
öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin

kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin Müdürlüğe yazılı başvurusuyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hal-

lerinin ortaya çıkması.
(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir

belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplo-
manın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, dip-

loma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üniversitesi Geçici Mezuniyet Bel-
gesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması
MADDE 22 – (1) Yüksekokul bünyesindeki öğretim programlarında yer alan tüm ders-

leri başararak 120 AKTS ders yükünü dolduran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğ-
rencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümle-
rine göre, ilgili öğretim programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 23 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre bir defaya mah-

sus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul
kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 14/10/2013 tarihli ve 28795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden: 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürü-

tülen kayıt işlemleri, danışmanlık ve eğitim-öğretim faaliyetleri, yatay ve dikey geçiş usulleri,
öğrenci değişim programları, sınavlar ve başarı değerlendirme sistemi ile diplomalara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Ku-
rumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin her bir öğrencisi için Gala-
tasaray Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi uyarınca görevlendirilen kadrolu öğretim
üyesini veya öğretim görevlisini,

ç) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
e) Diploma eki: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamlayarak

diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda
edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üni-
versitesi tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

f) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
h) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-
ğinin 5 inci maddesine göre bu hakkı kazanmış olmak gerekir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 
(3) Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemleri, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre yürütülür.
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Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran her öğrenci için Dekanın teklifi üze-

rine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Fakültede görev yapan kadrolu öğretim üyeleri veya
öğretim görevlileri arasından bir danışman atanır. 

(2) Danışmanın görevi öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesine kadar devam
eder. Danışmanın veya öğrencinin gerekçeli talebi ya da Dekanın teklifi üzerine, Fakülte Yö-
netim Kurulu tarafından bu görev sona erdirilebilir. Bu durumda aynı usulle öğrenciye yeni
bir danışman atanır. 

(3) Danışman, bu Yönetmelikte ve Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yö-
nergesinde öngörülen görevleri yerine getirir.

Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başında, akademik takvimde ön-

görülen süre içinde yenilenir. Kayıt yenileme için, öğrencinin eğitim-öğretim programında ilan
edilen dersler arasından ilgili yarıyıla ait zorunlu dersleri ve seçmekle yükümlü olduğu kadar
seçimlik dersleri belirleyerek bu derslere yazılması, öğrencinin yazıldığı derslerin danışmanı
tarafından onaylanması ve yükümlü olması halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırması
gerekmektedir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(4) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak tak-
vimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(5) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak süresi
dolduktan sonra, artık o yarıyıl değiştirilemez ve zorunlu derslere ait hükümlere tabi olur. Se-
çimlik bir dersten başarısız olan öğrencinin, başarısız olduğu seçimlik ders yerine başka bir
seçimlik ders alabilmesi için ilgili yarıyılın kayıt yenileme süresi içinde ders saydırma talebiyle
Dekanlığa başvurması ve ders saydırma talebinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesi zorunludur. 

(6) Birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu dersi bulunan öğ-
renciler yedinci ve sekizinci yarıyıllardan; birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden ba-
şarısız olduğu birden fazla dersi bulunan öğrenciler beşinci ve altıncı yarıyıllardan; üçüncü ve
dördüncü yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi bulunan öğrenciler
yedinci ve sekizinci yarıyıllardan ders alamazlar.

(7) Bir dersten başarılı olan öğrenci, sonraki yarıyıllarda herhangi bir sebeple, o derse
yazılamaz ve o dersin sınavlarına katılamaz.

(8) Öğrencilerin bir yarıyılda yazıldıkları derslerin AKTS değerlerinin toplamı 45 (kırk
beş)’i geçemez.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversitenin hangi fakülteleri ya da bö-

lümlerinden Hukuk Fakültesine yatay geçiş yapılabileceğini ve kontenjanları tespit ederek Üni-
versite Yönetim Kurulunun onayına sunar. 

(2) Üniversitenin hangi fakülte ya da bölümlerinden başvuru yapılabileceği, kontenjan,
başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru süresi Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Üniversitenin diğer fakültelerinden Hukuk Fakültesinin sadece üçüncü yarıyılına
yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu lisans progra-
mında tamamladığı dönemlere ait AGNO’sunun 4,00 (dört) üzerinden en az 3,00 (üç) olması
gerekir. Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına
eşit veya yüksek olan adaylar, AGNO şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir.
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(4) Yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluş-
turulan komisyon tarafından, adayın fakültesinde ya da bölümünde almış olduğu hukuk dersleri,
bu derslerdeki başarı durumu, genel not ortalaması ve üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda hukuk fakültesine giriş puan türündeki sırala-
ması dikkate alınmak suretiyle hazırlanan rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
incelenip karara bağlanır. Bu kararda var ise, öğrencinin sorumlu tutulduğu önceki yarıyılların
dersleri de fark dersleri olarak belirtilir.

(5) Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrenciler için, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen fark derslerine devam zorunluluğu yoktur. Bunlar, söz konusu derslerin ara sınavları
ile yarıyıl içi çalışmalarından muaf tutulurlar ve bu Yönetmelikte düzenlenen yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavlarına katılırlar. Fark derslerinin başarı notu dersin yarıyıl sonu veya bütünleme
sınav notudur ve öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 50 olması zo-
runludur. 

(6) Üçüncü yarıyıla yatay geçiş yapan öğrenciler, üçüncü yarıyılın tüm derslerinin yanı
sıra birinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri, dördüncü yarıyılın tüm derslerinin
yanı sıra ikinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri almak zorundadır.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 9 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu başka yükseköğretim kurumlarının hukuk

fakültelerinden Fakülteye yatay geçiş yapılabilmesi için kontenjan belirleyerek Üniversite Yö-
netim Kurulunun onayına sunar.

(2) Başka yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden Fakültenin sadece üçüncü
yarıyılına yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yeterli Fransızca
dil bilgisini haiz olduğunu kanıtlayan en az DELF B2 belgesine ya da Senato tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen diğer dil belgelerinden birine sahip olması ve kayıtlı olduğu lisans progra-
mında tamamladığı dönemlere ait AGNO’sunun 4,00 (dört) üzerinden en az 3,00 (üç) olması
gerekir. Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına
eşit veya yüksek olan adaylar, AGNO şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından başvurular ön incele-
meden geçirilir. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşıdığı tespit edilen adaylar, Ga-
latasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi
uyarınca Fransızca bilim sınavına alınır ve söz konusu Yönerge hükümlerine göre asil ve yedek
adaylar belirlenir. 

(4) Fakülteye Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarından dikey geçişle öğrenci kabul
edilebilir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ta-
rafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde Fakülteye yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

(5) Üçüncü yarıyıla yatay geçiş yapan öğrenciler, üçüncü yarıyılın tüm derslerinin yanı
sıra birinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri, dördüncü yarıyılın tüm derslerinin
yanı sıra ikinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri almak zorundadır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 10 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde,

diğer üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki Fakülte öğrencisinin, öğrenim-
lerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden birinde söz konusu anlaşmalar uya-
rınca yapmasına karar verebilir.

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek
duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak,
öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini ve yapılacak mülakat sonucunu dikkate
alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci
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değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar
verir. Fakülte Yönetim Kurulu bu seçimi yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir
kısmı ile mülakat yapabilir.

(3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde alacakları dersler ve Fakültenin eğitim-öğ-
retim programındaki karşılıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin Fa-
kültedeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve bu ders-
lerde alınan notlar esas alınır. Öğrencinin değişim anlaşmaları çerçevesinde diğer üniversite-
lerden aldığı ve başarılı olduğu derslerin notlama sisteminin Galatasaray Üniversitesinin eği-
tim-öğretim programlarında kullanılan notlama sistemi ile aynı olmaması halinde ilgili not,
öğrencilerin transkriptine Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim
Programları ve İntibak Yönergesi hükümleri uyarınca dönüştürülerek işlenir.

(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve
Fakültenin eğitim-öğretim programı esas alındığında eksik ders kalması halinde başarılı öğ-
renciye ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.

(5) Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden birine gön-
derilen öğrenciler, söz konusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarıyıllara kar-
şılık geldiği Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarıyıl ya da yarıyılları Fakültede de
başarmış sayılır. Öğrencilerin değişim anlaşmaları çerçevesinde söz konusu üniversitelerde ta-
kip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte
Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler
öğrenim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve şekli
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ders geçme esasına dayalı olarak yürütülür.   
(2) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl

yetmiş eğitim-öğretim gününden az olamaz.
(3) Fakültede eğitim-öğretim yılı akışını gösteren akademik takvim taslağı Fakülte Ku-

rulunca hazırlanarak belirlenen süre içinde Dekanlık tarafından Rektörlüğe gönderilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 12 – (1) Fakültede lisans eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıldır.
Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programı, öğrencilerin her yarıyılda en az

30 (otuz) AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve Senato
tarafından onaylanır.

(2) Fakülte Kurulu her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyıl ile ilgili esasları ve eğitim
planını belirler. Dekanlık bu plana göre ilgili yarıyıldaki dersleri ve bunların yapılacağı salon-
ları, gün ve saatlerini, dersleri verecek öğretim elemanlarının adlarını gösteren programı ha-
zırlayarak kayıt yenileme işlemlerinden bir hafta önce ilan eder.

Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim programı ve eğitim planı; zorunlu ve se-

çimlik yarıyıllık teorik dersler ile bu dersler kapsamında yürütülen uygulamalı çalışmalardan
oluşur.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değer-
lendirme yöntemi ile haftalık ders programı akademik takvimde belirlenen yarıyıl kayıt yeni-
leme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Uygulamalı çalışmalar, dersin konusunun gerektirdiği pratik çalışmalar, laboratuvar
çalışmaları ve benzeri çalışmalardan oluşur. Dersler ve dersler kapsamında yürütülen uygula-
malı çalışmalar öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri tarafından yapılır. Uygulamalı çalış-
malar, ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü hallerde kendi denetimi altında araştırma görev-
lilerince de yapılabilir.
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(4) Eğitim-öğretim programına ek olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Dekanlığın oluruyla, derslerle ilgili konferans, seminer, staj ve benzeri faaliyetler yapılabilir.

Derslerin amacı
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programındaki derslerin amacı; mevzuat, doktrin,

yargı kararları ve karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak, hukuk biliminin ve eği-
tim-öğretim programında yer verilen diğer bilimlerin tarihi, teorik, sistematik ve uygulamalı
açıklamalarının yapılmasıdır.

(2) Uygulamalı çalışmaların amacı, derslerin içeriğine giren konuları özellikle uygulama
bakımından ele almak, hukuk kaynaklarını ve yargı kararlarını incelemek; soru-cevap yönte-
miyle ve kompozisyonlar yazdırılarak öğrencilere hukuki ifade alışkanlığını kazandırmaktır.

(3) Dersler ve bu kapsamdaki uygulamalı çalışmalarda öğrencilerin tartışmalara aktif
olarak katılması sağlanır. Öğretim elemanı, uygulamalı çalışmalarda öğrencilere ayrıca ödev
verebilir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim dili, Türk Hukukunun uygulamasına ilişkin eğitim-

öğretimde Türkçe, diğer bütün alanlarda Fransızcadır. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hukuk
dersleri ile seçimlik derslerin İngilizce ya da uygun göreceği başka bir dilde okutulmasına da
karar verebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, bir yarıyıl içinde almış oldukları bütün zorunlu ve se-

çimlik derslerin her birine, toplam saatleri itibarıyla en az %70 (yetmiş) oranında devam etmek
zorundadır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/ders-
lere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazeretin veya ma-
zeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Dekanlığa
yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer
resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık
raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20 (yirmi)’sini aşan
mazeretleri dikkate alınmaz. 

(3) Öğrenciler devam zorunluluğuna uymadıkları derslerin yarıyıl sonu ile bütünleme
sınavlarına giremezler ve o derste yaptıkları yarıyıl içi çalışmaları ile aldıkları notlar geçersiz
sayılır.

(4) Bir dersten devam yükümlülüğünü yerine getirerek başarısız olan öğrencilerin, o
dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu yoktur.

(5) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, ilgili öğretim elemanları tarafından uy-
gun ispat vasıtaları kullanılmak suretiyle yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Yarıyıl İçi Çalışmaları ve Başarı Değerlendirme

Sınav yöntemi ve belgeleri 
MADDE 18 – (1) Sınavlar, ilgili anabilim dalına mensup öğretim üyeleri, öğretim gö-

revlileri veya okutmanlar tarafından yapılır. Bunların mazereti halinde Dekan sınav için başka
öğretim elemanları görevlendirir.

(2) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının yazılı olarak yapılması
esastır. Ancak, sınavların ilgili ders için belirlenen başarı değerlendirme yönteminde belirtilen
diğer şekillerde yapılmasına, dersin öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim
Kurulu karar verir.

(3) Engelli öğrencilerin sınavları sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav olmak isteyen
engelli öğrenci, sınavdan en geç bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Bu başvurunun
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili öğrenci sınavın ya-
pıldığı gün ve saatte, sorumlu öğretim elemanı tarafından sözlü sınava tabi tutulur. Bu sözlü
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sınav ve sonucu dersin sorumlu öğretim elemanının imzasının da bulunduğu bir tutanakla tespit
edilerek diğer sınav sonuçlarıyla birlikte Dekanlığa teslim edilir; söz konusu tutanak sınav ka-
ğıtlarıyla birlikte saklanır.

(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri Dekanlık tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit
edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav, ödev, araştırma-inceleme, sunum,

kısa konu sınavı ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar, her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır. Ara sınavların gün ve

saatlerini gösteren ara sınav programı Dekanlık tarafından hazırlanarak Fakülte Yönetim Ku-
rulunun onayına sunulur. Ara sınav programı sınavların başlamasından en az yedi gün önce
Üniversitenin internet sitesinde ilan yoluyla duyurulur.

(3) Ara sınavlara yarıyıl başında o derse kaydolan öğrenciler katılır. Mazeretsiz olarak
ara sınava girmeyen öğrenci, ara sınavdan 0 (sıfır) almış sayılır. Ara sınav dışındaki yarıyıl içi
çalışmalarını zamanında yapamayan veya bu çalışmalara katılamayan öğrencilerin mazeretle-
rini kabul veya reddetmek ilgili öğretim elemanının yetkisindedir.

(4) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamına giren öğrenciler, dersi yeniden aldıkları
yarıyılda, yarıyıl içi çalışmalarına ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

Mazeret sınavı
MADDE 20 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı ola-

rak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önce du-
yurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir.

(2) Haklı nedenin, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun
ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları
ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendi-
rilmesi gerekir.

(3) Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili derslerin programlandığı yarıyılın so-

nunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya hakları olduğu halde bu sı-
navlara girmeyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve saatleri Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenir ve sınav programları, sınavların başlangıcından yarıyıl sonu sınavları için en az yedi
gün, bütünleme sınavları için en az beş gün önce Üniversitenin internet sitesinde yayımlanarak
ilan yoluyla duyurulur.

Tek ders sınavı
MADDE 22 – (1) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl

gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından
itibaren üç iş günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, tek
ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavı gün ve saati Dekanlık tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en
az beş gün önce sınav hakkı tanınan öğrencilere duyurulur.

(3) Tek ders sınavına giren öğrencilerin ilgili dersteki başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları
dikkate alınmaksızın, tek ders sınavından aldığı nota göre belirlenir.

Sınav programı, sınav kuralları ve sınavlarda disiplin
MADDE 23 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından

Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek ha-
zırlanan ve Üniversite ile Fakülte akademik takvimlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Ku-
rulunca onaylanan programa göre, Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen gün ve saatlerde,
bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.
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(2) Öğrencilerin sınavlara, sınav programında öngörülen gün ve saatlerde girmeleri ve
öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınav süresi ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında üç saati geçmemek
üzere sınavı yapan öğretim üyesince belirlenir. Bu süre içinde sınavı bitirmeyen öğrencilerin
cevap kağıtları gözetmenler tarafından alınır.

(4) Sınavın başlamasından sonra, ilk 30 (otuz) dakika hiçbir öğrenci sınav salonundan
çıkamaz. Sınava geç kalan öğrenciler bu süreyi geçmemek kaydıyla sınava alınabilirler. Bir
öğrencinin, zorlayıcı nedenlerle, 30 (otuz) dakikalık sürenin bitiminden önce geçici veya ta-
mamen sınav salonundan çıkmak durumunda kalması halinde, sınav güvenliği ve soruların geç
kalan öğrencilere aktarılmasını önlemek için, idare ve ilgili öğretim elemanları tarafından ge-
reken önlemler alınır.

(5) Cevaplar, Fakültenin mühürlü kağıtlarına yazılır; kullanılacak sayfa sayısı ilgili der-
sin öğretim elemanlarınca sınırlandırılabilir. Aksi sınav soru kağıdında belirtilmedikçe, öğren-
ciler sınav sırasında hesap makinesi, bilgisayar, elektronik haberleşme araçları ile derslerle
ilgili kitap, mevzuat, sözlük, ders notu ve benzerlerini yanlarında bulunduramazlar.

(6) Sınav süresi bitiminde sınav cevap kağıdını görevli gözetmenlere teslim etmeyen,
kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile yarıyıl içi çalışmalarında intihal
yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit
edilir ve bu öğrencilere 18/8/2021 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri
alır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 24 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre hesaplanır.

(2) Bütün değerlendirmelerde tam not 100 (yüz)’dür. Bir dersten başarılı sayılmak için,
yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun ve başarı notunun en az 50 (elli) olması zorunlu-
dur.

(3) Başarı değerlendirme yönteminde yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun başarı
notuna katkısı %40 (kırk)’tan az, %60 (altmış)’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirme yöntemi
belirlenmemiş derslerde başarı notu, ara sınav notunun veya birden fazla ara sınav yapılması
halinde bunlardan alınan notların ortalamasının %40 (kırk)'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme
sınavında alınan notun %60 (altmış)'ının toplamı esas alınarak belirlenir.

(4) Bu şekilde hesaplanan başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatis-
tiksel dağılımı ve başarı notu 50 (elli)’nin üzerinde olan öğrencilerin not ortalaması göz önünde
bulundurularak harfli başarı notuna dönüştürülür. Harfli başarı notları ve bunların katsayısal
değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu

notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadır.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

6 Haziran 2021 – Sayı : 31503                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sınav sonucu ve sınav sonucuna itiraz
MADDE 25 – (1) Sınavların veya yarıyıl içi çalışmaların değerlendirme sonuçları ilgili

öğretim elemanları tarafından süresi içinde hazırlanarak Üniversitenin veya Fakültenin yetkili
organları tarafından belirlenen şekilde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir di-
lekçe ile Dekanlığa başvurarak değerlendirme sonucuna maddi hata yönünden itiraz edebilir-
ler.

(3) Dekanlık, itiraz edilen her değerlendirme sonucu için ilgili anabilim dalının öğretim
elemanları arasından üç kişilik bir komisyon oluşturur. Anabilim dalında yeter sayıda öğretim
üyesi yoksa bu komisyon, değerlendirme konusu olan dersin yakın olduğu derslerin öğretim
üyeleri arasından oluşturulur. Komisyon itiraz edilen sınav kağıtlarını veya çalışmaları yeniden
inceler; sonucu en geç on iş günü içinde Dekanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Diploma Eki

Diploma
MADDE 26 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilerden ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön
lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 (iki yüz kırk) AKTS kredilik
zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrencilere, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Li-
sans Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 27 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir.
(2) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan

tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla
elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

(4) Diplomasını kaybeden öğrencilere, ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata ve-
rilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğ-
retim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve

Teknoloji Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji

Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları,
eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Ka-
nununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde
amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine
yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her
birini,

c) Danışman: Öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini veya
öğretim görevlisini,

ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üniversitesi tarafından
diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Kuru-

lunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakül-

tesi Yönetim Kurulunu,
g) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin Olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun  95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin
14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokole ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995
tarihli mektupları,

h) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
ı) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
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j) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Pro-

tokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite
Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak
gerekir.

(2) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazananlar Senato veya Üniversite Yönetim Ku-

rulunca belirlenmiş yeterli Fransızca seviyesine sahip olduğunu belgelemek ya da Fransızca
hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve derslere yazılma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini

yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında
ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt
yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişik-
likler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptır-
mayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz ede-
meyen öğrenciler derslere yazılma haklarını kaybederler.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Be-
lirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere azami 45
AKTS kredisi değerinde, çift anadal veya yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ise kayıtlı
oldukları her iki programdan bir yarıyılda azami 60 AKTS kredisi değerinde ders alabilirler.
Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler ise Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdıkları
yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere azami 50 AKTS kredisi değerinde ders alabilirler.

(5) Fakültenin ders programında yer alan dersler, kotaları ve AKTS kredileri kayıt dö-
nemi öncesinde Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edilir. 

(6) Öğrencilerin bir derse yazılabilmesi için bu dersin, eğer varsa, ön koşul derslerinden
başarılı olması gerekir.

(7) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ders ekleme-bı-
rakma tarihleri içinde kayıt oldukları dersleri bırakabilir veya yeni derslere kayıt olabilirler.

(8) Eğitim-öğretim programında seçmeli ders olarak tanımlanmış dersler, kayıt yenile-
me döneminde en az beş öğrencinin derse yazılması durumunda açılır. Kayıt yenileme dönemi
sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme-bırakma tarihlerinde açılmış diğer
seçmeli derslere kayıt olurlar.

(9) Öğrencinin kayıtlı olduğu dersler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırak-
ma tarihleri geçtikten sonra değiştirilemez. 

(10) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı derse tekrar kayıt olarak, tüm sınav
yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır.
Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu derse veya danışmanının uygun görü-
şünü de alarak, varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu yeni bir seçmeli derse yazılabilir.

(11) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse tekrar yazılamaz ve o dersin sınavlarına ka-
tılamaz.

(12) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.
Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurma işlemleri, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğinin 7 nci maddesi hükümlerine göre yürütülür.
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Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Fakülte lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için,

bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.
(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve

esaslar Üniversite ve Fakülte tarafından çıkarılan yönergelere göre düzenlenir.
Geçişler
MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-

nun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Fakülteye dikey geçiş yoluyla
kabul edilebilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak
kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğ-
renciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilenler hakkında,
9/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci ka-
bulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Fakültenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğ-
rencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları
Fakültenin oluşturduğu bölüm komisyonları tarafından Üniversitenin çıkardığı yönerge hü-
kümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla yürüten

öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağ-
layacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak
amacıyla oluşturulacak yan dal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğ-
renci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı değerlen-
dirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esas-
lara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya

yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim prog-
ramlarından yararlanabilirler.

(2) Değişim programları öğrencilere, bölüm tarafından kurulan komisyon tarafından
başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Komisyon, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden,
esas olarak öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini ve yapılacak mülakat sonucunu
dikkate alarak inceler; adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adayların öğrenci değişim
programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine ilişkin önerisini
Fakülteye sunar, öneri Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacaklarını ve bu derslerin öğ-
rencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarındaki karşılıklarını, bölümün önerisi ile
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bölüm değişim program koordinatörü be-
lirler. Öğrencilerin değişim programını tamamlamasının ardından, program koordinatörü, öğ-
rencinin değişim programı süresince aldığı dersler ile bu derslerin kayıtlı oldukları eğitim-öğ-
retim programlarındaki karşılıklarını ve ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen harf notlarını
bölüme iletir. Bu öğrencilerin durumları sırasıyla bölüm  kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunca
değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.
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(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde gidilen üniversitede geçirilen süre öğre-
nim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Her bir yarıyıl yetmiş eğitim-öğretim gününden az olamaz.
(2) Fakültede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır.
(3) Fakültenin eğitim-öğretim programları ile akademik takvimi, Fakülte Kurulunun

önerisi üzerine Senato tarafından kabul ve ilan edilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Fakülte bölümlerinde eğitim-öğretim sekiz yarıyılda yapılır. Bu hu-

susta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 14 – (1) Bölümlerin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda

öğrencilerin en az 30 AKTS kredisi değerinde ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından
çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her
dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde
belirlenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edi-
lir.

(2) Eğitim-öğretim programları bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda, teorik, uygulama
ve laboratuvar çalışmalarını belirli oranlarda içeren derslerden oluşur.

(3) Bölümlerin eğitim-öğretim programlarında yer alacak dersler, bunların saat ve
AKTS kredileri ile çift anadal ve yan dal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları bu
Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenir.

(4) Stajlar, bölümlerin eğitim-öğretim programlarında zorunlu ders olarak tanımlanır.
Öğrenciler, öğrenimleri boyunca toplam altmış iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.

(5) Bitirme projeleri, bölümlerin eğitim-öğretim programlarında zorunlu ders olarak
tanımlanır. Bir öğrencinin bitirme projesi dersine yazılabilmesi için eğitim-öğretim programın-
da yer alan lisans derslerinin tümüne yazılmış olması ve bu derslerin en az 195 AKTS kredisi
değerindeki kısmını başarmış olması şarttır.

(6) Staj ve bitirme projesi dersleri için usul, uygulama ve değerlendirme esasları Üni-
versite ve Fakültenin ilgili yönergelerince düzenlenir.

(7) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mev-
zuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve ça-

lışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için,

derslerin ve yarıyıl içi çalışmalarının en az %70’ine katılmak zorunludur. Bu devam koşulunu
yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğ-
rencinin derse devam durumunun denetimi, Fakültenin gözetiminde dersin öğretim elemanı
tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu
sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden bir
hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Dekanlığa teslim
edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak derslere de-
vam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya mazeretin
bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Fakülteye
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yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer
resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık
raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan maze-
retleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi
aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili
sorumluluklarını (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya
uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafın-
dan belirlenerek ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Fakülteye bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş
günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı
verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Fakülte yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim ele-
manlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 17 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/ince-

leme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Her ders için bir yarıyılda en az bir defa ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen

çalışmalar yapılır. Ara sınav gün ve saatleri Fakülte Yönetim Kurulunca sınav tarihinden en az
yedi gün önce belirlenerek Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden duyurulur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını
izleyen üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin
üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel
sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavlarının yapılacağı
gün ve saatler Fakülte tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az yedi gün önce Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin
MADDE 18 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takvi-

minde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet si-
tesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat
ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı
verilmez.

(4) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Fakülte tarafından gö-
revlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde
Fakülte sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.

(5) Sınav süresi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğretim elemanının
aksi talebi olmadığı sürece sınavlarda cevaplar Fakültenin mühürlü kağıtlarına yazılır. Sınav
süresi sonunda öğrenciler, cevap kağıtlarını öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim etmekle
yükümlüdürler. 
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(6) Bitirme ödevi ve staj dışındaki derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı
olarak yapılır.

(7) Öğrenciler bir sınavın ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava
geç kalan öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmaması kaydıyla sınavın ilk 30 dakikası
içinde sınava alınırlar. 

(8) Cevap kağıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav
salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden sınav salonuna girmelerine izin veril-
mez.

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(10) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler, Fakülte
tarafından belirlenir ve sınavdan önce öğrencilere duyurulur.

(11) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.
Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(12) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir. 
Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu 
MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre hesaplanır.

(2) Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyılda açılacak derslere ait çalışmaların türleri, sa-
yısı ve başarı notuna katkıları, dersi veren öğretim elemanı tarafından otomasyon sisteminde
ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı
ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı
notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başar-

mış; F notu alan öğrenci başaramamış sayılır. 
(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu

notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar. IA notu, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(7) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı
durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir. 

(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu
dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülteye başvurarak sonuçların mad-
di hata yönünden incelenmesini isteyebilirler.
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(2) Fakülte itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon,
değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Fakülteye bildirir. Fakülte, sonucu öğrenciye
iletir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin

kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin Fakülteye yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hal-

lerinin ortaya çıkması.
(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir

belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplo-
manın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, dip-

loma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üniversitesi Geçici Mezuniyet Bel-
gesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması
MADDE 23 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir. 

Lisans diploması
MADDE 24 – (1) Bölüm eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 AKTS kredisi

değerinde zorunlu ve seçmeli dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğren-
cilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine
göre, kayıtlı oldukları bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 25 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir.
(2) Öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre bir defaya mah-

sus duplikata verilir.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğ-
retim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 29/9/2013 tarihli ve 28780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FİTOTERAPİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi

Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik

Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GAÜN-FİTOTABAUM): Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aro-

matik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ekonomik açıdan katma değer etkisi bulunan fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip

olan bitkilerin ekolojik ve biyoçeşitlilik durumlarını araştırmak, mümkün olan türlerde kültüre
alma çalışmalarını yapmak, yetiştirip ürün elde etmek ve çeşitli amaçlarla kullanıma sunmak.

b) Halk arasında farklı amaçlar için kullanıldığı tespit edilen bitkilerin elde edilmesi
ve kullanımları ile ilgili bilgileri toplamak, gıda veya ilaç olarak değerlendirme kapasitelerinin
belirlenmesi çalışmalarına temel oluşturacak bilgileri tespit etmek.

c) Fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin biyolojik, kimyasal, farmo-
kolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli araş-
tırma ve geliştirme alt yapısını kurmak.

ç) Fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel
tedavi edici özelliklerini belirlemeye ve etken maddelerinin etki mekanizmalarını ortaya çı-
karmaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu etken maddelerin ortaya çıkartılması sonucunda ilaç
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olarak kullanımını sağlayacak AR-GE çalışmalarını yapmak, elde edilen materyalin ilaç veya
besin takviyesi olarak kullanımı için gerektiğinde özel sektörle iş birliği yaparak katma değeri
yüksek ürünler geliştirmek.

d) Gaziantep ili ve çevresinde biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkartılması, korunması
ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konusunda bilimsel araştırmalar
yapmak, biyolojik çevreyi koruma bilincinin toplumda yerleştirilmesine katkı sağlamak.

e) Gaziantep ili ile birlikte tüm Türkiye’de fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan
bitkilerin tarımını yapmak, ilgili alandaki ticaretin ve sanayinin gelişimine katkı sağlamak.

f) Fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin değerlendirilmesi konusunda
yeni teknolojiler geliştirmek, dünyada geliştirilen teknolojileri takip ve transfer etmek, elde
edilen sonuçları üniversitelerin, diğer araştırma kurumlarının, ilgili kamu kurumlarının ve özel
sektörün kullanabileceği hale getirip üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek.

g) İnsan sağlığı için önemli görülen ve kullanılmakta olan bitkisel kaynaklı doğal ilaç
ve katkı maddelerini araştırmak, bunların içeriğini belirlemek, ülkemizde bulanabilenlerin ana-
lizlerini yaparak bitkisel ilaç yapımında kullanılabileceklerin hammaddesini elde etme imkanını
araştırmak, ürün geliştirme maksadıyla pilot ölçekte üretim faaliyetleri gerçekleştirmek.

ğ) Yerel ve ulusal flora kaynaklarımızda bulunan bitkilerden kozmetik, uçucu yağ, ilaç,
gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya gibi sektörlerin gereksinim duyduğu doğal ham-
madde, ara madde ve ürünlerin elde edilmesine ilişkin araştırmalar yapmak.

h) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve
ürünlerin geliştirilmesine katkı sunmak, biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik açılardan
biyoyararlanım çalışma ve araştırmalarını yapmak.

ı) İnsan kaynaklı etkilerle genetik olarak tahribata uğrayan bitkilerin korunmasını sağ-
lamak ve bu bitkilerin gen havuzunun daralmasını engelleyecek projeler geliştirmek.

i) Fitoterapi ve tıbbi, aromatik bitkiler hakkında halkın bu konudaki farkındalığını be-
lirlemek ve ihtiyaç duyulan konularda da onlara yönelik aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, se-
minerler, kurslar, sergi, sempozyum gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

j) Pilot üretim tesisleri kurmak, üretimi yapılabilecek türlerin kültüre alınabilmesini
sağlamak, sertifikalı tohum üretimi ve satışı konularında çalışmalar yürütmek.

k) Bitkilerin toplanmasını, muhafazasını ve gerektiğinde tohum  bankası kurulmasını
sağlayıp, yok olma riski bulunan bitki türlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde
aktarılmasına yardımcı olmak.

l) Tıp eğitimi esnasında öğrencilere ve aktif görev yapan hekimlere fitoterapi ve tıbbi
aromatik bitkiler uygulamalarını tanıtmak, geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu
alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler dü-
zenlemek.

m) Fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir
Merkezi, Üniversiteye ve ülkemize kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak,

uygulamak ve öğretmek.
b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi,

biyoenerji gibi fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler uygulamalarını araştırarak Türkiye’de uy-
gulanabilirliğini tespit etmek.
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c) Fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uy-
gulanmasının önüne geçmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hekimleri yetki-
lendirmek üzere eğitmek.

ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde multidisipliner olarak
araştırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri
gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve pro-
jeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs
ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör
tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılardan biri Merkezin mali işle-
rini, diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman-
larda yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında
bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler kurulmasını Yönetim Kuruluna
teklif etmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen

iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu; iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet

edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel iş birliği önerilerini karara bağlamak.

f) Merkeze bağlı yeni birimler kurulmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate

alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı

ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp programlarında yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve
sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütü-

len eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Alan dışı zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
ç) ANO: Ağırlıklı sınıf/yıl not ortalamasını,
d) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
e) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teo-

rik ve uygulamalı derslerin bütününü,
g) Eğitim Koordinasyon Komisyonu: Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları, Tıp

Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve sınıf koordinatörlerinden oluşan, üç yıl süreyle görev yapan
komisyonu,

ğ) Entegre sistem: Bir, iki ve üçüncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre değil, ko-
nulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

h) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
j) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl boyunca alınan bütün ders kurul-

ları konularını kapsayan ve yıl sonunda yapılan sınavı,
k) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulama-

larını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,
l) Koordinatör: Fakültenin eğitim ve öğretiminin, amaç ve hedefler doğrultusunda uy-

gulanması ve denetlenmesi ile Dekan tarafından görevlendirilmiş dekan yardımcısını, 
m) Kurul sınavı: Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda yıl içerisinde okutulan ders kurulla-

rının bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,
n) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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o) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı
öğrenciyi,

ö) Öğrenci bilgi sistemi: Uzaktan eğitim yapılabilen, üniversite eğitim mevzuatının ya-
yınlandığı çevrimiçi platformu,

p) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri
için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
s) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
ş) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından

programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,
t) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
u) Sınıf: En az yirmi sekiz haftadan (140 iş günü) oluşan bir eğitim yılını,
ü) Sınıf Koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları yılın eği-

tim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından sorumlu
öğretim üyesini,

v) Staj: Dördüncü ve beşinci sınıfta belirlenen sürede programı olan ve süre sonunda
sınavı/sınavları yapılan Tıp Fakültesi ders planında yer alan teorik ders ve klinik uygulama sü-
reçlerinden her birini,

y) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci sınıflarda görülen her bir stajın bitiminde yapılan
sınavı,

z) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
aa) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması, Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kabul-kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınavla kayıt hakkı kazanmış

olmak.
c) 9/5/2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre istenen belgeleri sağla-
mak.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. As-
kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra

akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini
süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara gi-
remez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt
yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.
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Kayıt dondurma ve kayıt silme
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve ge-

çerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir kerede bir yılı geçmemek üzere en çok iki
yıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim
ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemde
yapılan sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden
yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri
olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için tam te-
şekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak
yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendiril-
mesi gerekir.

(3) Kayıt silme işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri esas alınır.

İlişik kesme
MADDE 8 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almak.

Danışman
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir

akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca

öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan, gerektiğinde öğretim elemanlarından, aka-
demik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.
Danışmanların çalışma esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından

Üniversite kimlik kartı verilir.
Yatay geçiş ve intibak
MADDE 11 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer Tıp Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla
yatay geçiş yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemlerde, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
(3) Yurt dışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği YÖK tarafından

kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğü öğrenci tarafından
belgelenir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk bir hafta içinde
muafiyet isteğiyle başvurabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ders, ders kurulu ve stajların içerikle-
rini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar. Öğrenci, kararın bildirilmesinden son-
raki beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz halinde tekrar değerlendirme yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları ve Programları

Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato

onayından sonra ilan edilir.
Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Fakültenin Türkçe Tıp programında öğretim dili Türkçe, İngilizce

Tıp programında öğretim dili İngilizcedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen
yabancı dille okutulabilir.

(2) Staj dönemi hasta başı uygulama ve hekim-hasta ilişkisi temelli olacağından fakül-
tedeki tüm uluslararası öğrencilerin dördüncü sınıfa başlamadan önce Türkçe yeterliliğini
İstanbul Aydın Üniversitesi mevzuatına göre belgelemiş olması gerekir.

Eğitim-öğretim esasları ve planları
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıl olup bu süreye hazırlık sınıfı

dâhil değildir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi aşağıda belirtilen üç kademede yapı-
lır:

a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Aşaması: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda temel tıp
ve klinik bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar
uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Aşaması: Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik tıp
bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) İntörnlük-Aile Hekimliği Aşaması: Altıncı sınıfı kapsayan klinik tıp bilimlerinde eği-
tim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, on iki ay süren eğitim-öğ-
retim dönemidir.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf stajları ve intörnlük dönemi, Üniversitenin uygulama ve
araştırma merkezlerinde ve/veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu resmi sağlık kuruluşlarında
yapılır. Kurum dışı eğitim, ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayıyla ger-
çekleşir.

(3) Seçmeli dersler, ders geçme esasına göre yarıyıllık olarak verilir. Seçmeli derslerin
ölçme ve değerlendirme sonuçları başarılı/başarısız olarak belirlenir. Seçmeli derslerin başarı
değerlendirmesinin yıl sonu başarı notuna (ANO) ve AGNO hesaplamalarına etkisi yoktur.
Ancak intörnlük dönemine geçebilmek için söz konusu seçmeli derslerden başarılı olunması
gerekir.

(4) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçme, dördüncü ve beşinci
sınıflarda staj geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kaldığı
yılı; dördüncü ve beşinci sınıflarda ise başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj veya staj-
ları tekrarlar.

(5) Alan dışı zorunlu ortak derslerin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması
gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısıdır.

Koordinatör, tüm eğitim-öğretimin Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uy-
gulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine diğer
dekan yardımcısı vekâlet eder.

Koordinatörün görevleri
MADDE 16 – (1) Koordinatör, sınıf koordinatörleriyle birlikte programların entegras-

yona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
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(2) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde
yürütülmesini denetler.

(3) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.
Sınıf koordinatörleri
MADDE 17 – (1) Her sınıfın bir koordinatörü vardır. Sınıf koordinatörleri Fakülte öğ-

retim üyeleri arasından Dekan tarafından her sınıf için atanır.
Sınıf koordinatörlerinin görevleri
MADDE 18 – (1) Sınıf koordinatörü, sorumlusu olduğu sınıfın akademik takvimini

uygular. Sorumlusu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülme-
sini sağlar.

(2) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değer-
lendirerek Koordinatöre bilgi verir.

(3) Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, final sınavları ve bütünleme
sınavlarının hazırlanmasında öğretim üyeleri ile iş birliği yaparak uygulamayı sağlar.

(4) Sorumlusu olduğu sınıfın öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı
olur.

Eğitim-öğretim süresi ve AKTS
MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda

sınıf geçme; dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda ise staj geçme esasına dayalı olarak her biri
bir ders yılını/sınıfını kapsayan altı yıldır. Derslerin verildiği sınıftan başlamak üzere, her sınıf
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eğitim-öğretim
yılıdır. İsteğe bağlı olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı azami sürenin dışındadır. Hazırlık
sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre ise azami öğrenim süresinden sayılır.
Her eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz haftalık sürelerden oluşur.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda ta-
mamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her
yarıyıl 30 AKTS, her yıl toplam 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) İlk üç sınıf için, YÖK’ün öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli ders-
ler hariç olmak üzere, her sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır.

(4) YÖK’ün öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler altıncı sınıfın
ön şartlı derslerdendir.

(5) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğ-
renci intörnlüğe başlayabilir.

(6) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet sınavlarında veya İngilizce hazırlık sı-
nıfında başarılı olmaları durumunda alan dışı zorunlu ortak İngilizce derslerinden muaf sayı-
lır.

(7) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı, ders kurulları başkan-
ları ile birlikte Mayıs ayı içinde sınıf koordinatörlerince hazırlanıp, Eğitim Koordinasyon Ko-
misyonunda değerlendirildikten sonra en geç Haziran ayının ilk haftasında Dekanlığa sunulur.
Fakülte Kurulu onayından sonra kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve
öğrencilere duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

ANO ve AGNO
MADDE 20 – (1) Fakülte eğitiminde notların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar

uygulanır:
a) ANO öğrencinin aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden (seçmeli dersler ha-

riç) aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının alınan
AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
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b) AGNO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu
bölüm veya programda geçerli olan tıp dersleri/kurulları ve alan dışı zorunlu ortak derslerin
tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. ANO ve AGNO hesabında AA ile FF arasında
değişen harf notları dikkate alınır. Seçmeli derslerin başarı değerlendirmesinin yıl sonu başarı
notuna (ANO) ve AGNO hesaplamalarına etkisi yoktur. AGNO hesaplanmasında, tekrar edilen
yıl, dönemlik ders veya stajdan en son alınan harf notu kullanılır.

c) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Devam durumu
MADDE 21 – (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha

ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.
(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik ders

saat sayısı temel alınarak, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı be-
lirlenen öğrenci, ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve ders kurulu sı-
nav notu hesaplanırken teorik sınav notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan
herhangi bir anabilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o ders kurulu sınavı
kapsamında yapılan ilgili anabilim dalı uygulama sınavına giremez ve ders kurulu sınav notu
hesaplanırken ilgili anabilim dalı uygulama notu katkısı “0” olarak hesaplanır.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların her biri için toplam ders saatinin %20
ve fazlasına mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı
tekrarlar. %20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğ-
renciye telafi ettirilir.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren aşağıda be-

lirtilen sınavlara katılmakla yükümlüdürler:
a) Kurul sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu sonunda yapılan sı-

navlardır.
b) Final sınavı: Son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört en geç

yirmi bir gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.
c) Bütünleme sınavı: Yıl sonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav

döneminde ve final sınavının bitiminden en erken on dört en geç yirmi bir gün sonra yapılan
sınavdır.

ç) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda teorik ve uygulamalı olarak yapılan sınavdır.
d) Staj sonu bütünleme sınavı: Staj sonu sınavlarında başarısızlık halinde öğrenci bir

sonraki stajına devam edebilir. Staj başarı notu 60’ın altında olan öğrenci aynı eğitim-öğretim
yılı sonundaki bütünleme döneminde ilgili stajın bütünleme sınavına girer. Staj bütünleme sı-
navında da başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır ve staj tekrarı yapar.

e) Mazeret sınavı: Öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması ha-
linde ve tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporunun bulun-
ması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere
giremediği herhangi bir kurul veya staj sınavı için yapılan sınavdır. Final, bütünleme ve mazeret
sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için haklı
ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa
belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeret sınavlarının tarihini Dekanlık
belirler.

(2) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- veya hem sözlü hem yazılı) ve uy-
gulama (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde
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yapılacağı anabilim dalları ve Eğitim Koordinasyon Komisyonu tarafından birlikte planlanır.
Bir ders veya ders kurulunun teorik ve uygulama sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük sı-
nıfı hariç teorik sınav yapılması mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan
anabilim/bilim dalına ait teorik ve uygulama ders ağırlıklarına göre soru sorulur. 

(3) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan
edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav
tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kuru-
lunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar
Eğitim Koordinasyon Komisyonunca belirlenir.

(4) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek
zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme
hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve
iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde De-
kanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesin-
leşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içe-
risinde, öğrenci bilgi sisteminden doldurulacak form ile yazılı olarak öğrencinin kendisi tara-
fından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim
üyesi tarafından yeniden incelenir.  Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğına yazılı olarak iletir. Maddi hata görülürse Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini
yapar. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

(6) Tüm staj devamlarını tamamlayarak, tüm staj sınavlarından, zorunlu ortak dersler
ve seçmeli derslerden başarılı olmuş öğrenci intörnlüğe başlayabilir.

(7) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın kurul sınavına ka-
tılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu “0” olarak kabul edilir ve kurul sınavları not
ortalaması buna göre hesaplanır.

(8) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl bek-
letilir ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu

derslerden başarı durumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine göre belirlenir.

Notlar ve başarı değerlendirme
MADDE 24 – (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden

mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
(2) Başarı notu, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta kurul sınavları not ortalamasının %60'ı

ve yıl sonu final sınavı veya bütünleme sınavı notunun 50 ve üzerinde olması şartıyla %40'ının
toplamı sonucu elde edilir ve bu sınıflardaki yıl sonu başarı notu (ANO) en az 60 (CC) olma-
lıdır.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda yıl sonu başarı notu (ANO) tüm stajların başarı not-
larının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve en az 60 (CC) olmalıdır.

(4) Altıncı sınıfta başarı notu İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlük Yö-
nergesi hükümlerine göre belirlenir.
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(5) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları
aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90 – 100 4,0 AA
80 – 89 3,5 BA
70 – 79 3,0 BB
65 – 69 2,5 CB
60 – 64 2,0 CC
55 – 59 1,5 DC
50 – 54 1,0 DD
40 – 49 0,5 FD
0 – 39 0 FF
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 25 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:
a) Beşinci sınıf sonuna kadar alınan her sınıfa ait sınıf geçme notlarının ortalaması ile

mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda sınıf geçme notu o sınıfta alınan
staj notlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak tespit edilir.

b) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda
bütünlemeye kalmamış olmaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve
süre kaybetmemiş olmaları, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda staj tekrar etmemiş olmaları
gerekir.

c) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.
İntörnlük ile aile hekimliği dönemi
MADDE 26 – (1) İntörnlük ile aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı,

öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve uygulamalı bilgilerin klinik uygulamalarını
yaptırmak, öğrenciye hekimlik bilim ve sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazan-
dırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığında, bu bilim ve sanatı en iyi biçimde uygula-
yabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük ile aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar, Eğitim
Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yıllık ders
planları içinde düzenlenir.

(3) Bu dönemde başarılı sayılmak için;
a) Her birim rotasyonunun veya stajın zorunlu süresini tamamlamış olmak,
b) İlgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak,
c) Zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak,
ç) Her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile ta-

mamlandığını gösteren yeterlilik belgelerini almış olmak,
gerekir.
(4) İntörnlük ile aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğ-

renciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Ancak
tıp doktoru diploması almak için tıp eğitiminin toplam dokuz yılda tamamlanması gerekir. İn-
törnlük ile aile hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın
tıp doktoru diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript
MADDE 27 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması, en az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel

Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
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Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön
lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı sınıflık 360 AKTS eğitim
süresini başarı ile tamamlayanlara verilir. Bu diplomanın ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere
diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan
bir belge verilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 28 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda

ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Değişim ve staj programları
MADDE 29 – (1) Fakülte ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Yönetim

Kurulunun eş değerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.
(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda,

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları
çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği ad-

restir.
Disiplin
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenim ücreti
MADDE 32 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafın-

dan belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Aydın Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Ku-
rulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve
benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğre-
timin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim
öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya İstanbul Aydın
Üniversitesi Senatosu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

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

tem ve teknikler geliştirmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası ça-
lışmalar yapmak, Türk dilinin tarihteki ve günümüzdeki kollarını araştırmak, Türk toplulukla-
rının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerine yö-
nelik çalışma ve uygulamaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar

yapmak ve materyaller geliştirmek.
b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili

mevzuat hükümlerine göre birimler açmak, Türk kültürünü tanıtmaya yönelik geziler düzen-
lemek.

c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak
bunların sonucuna yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
d) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
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e) Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak; Merkezin amaçları doğrultusunda
gerektiğinde Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de işbirliği ya-
parak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, kurs ve benzeri etkinliklerle serti-
fikalı eğitim programları düzenlemek.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ya-
bancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaş-
tırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Araştırmaları Bölümleri/Enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki
üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmen-
liği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Bilim ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri
son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları dü-
zenlemek, staj yaptırmak ve gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde
sertifikalar vermek.

ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri
Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

Mütevelli Heyetin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeni-
den görevlendirilebilir. Müdür, yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre ve Mütevelli
Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarının birini vekil ola-
rak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem

planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.
c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık raporları ya da gerek duyul-

duğunda talep edilecek raporları Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili di-

ğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu onayıyla Rektöre sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bu-

nunla ilgili hususları Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için

Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Türk Dili Bölümünde görev

yapan bir öğretim elemanı ve diğer bölümlerde görev yapan iki öğretim elemanı olmak üzere
Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam dört
üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.
b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırma-

larında kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek.
c) Merkezin amacının yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda

bulunmak.
ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve

projelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.
d) Merkezin çalışmaları hakkında Müdür tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da

gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını Rektöre sunmak.
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara

bağlamak.
f) Yıllık olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ya da Üniversite dışından Mer-

kezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilen üç üyeden oluşur ve üyelerden biri Danışma Kurulu Başkanı olarak görev-
lendirilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu du-
rumlarda olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Başvurulduğu takdirde ilgili konularda görüş vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Konya Teknik Üniversitenden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜSTAŞLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; işlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği alanında ya-

pılacak araştırmaların teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, bu alanda eğitim vermek,
oluşabilecek sorunlara çözüm yolları aramak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve tek-
nik çalışma ve toplantılar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İşlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği ile ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaya

yönelik olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.
b) Bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları

planlamak.
c) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi ve kurslar

düzenlemek.
ç) Merkezin faaliyet alanı doğrultusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitimler dü-

zenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Mü-
dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini, müdür yardımcı-
larının da bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyeleri arasından en kıdemli olandan başlamak
üzere bir kişiyi vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni
bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve top-

lantılara başkanlık etmek.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, bu

faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla

iş birliği yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla altı
üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlen-
dirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez Müdürün başkanlı-
ğında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.
c) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen çalışma grupları ve komisyonların

oluşturulmasını karara bağlamak, bu komisyonların kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve
görevlerini belirlemek.

ç) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2011 28015
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4858 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4817 
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Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4786 

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

 
 4823 

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

 
 4909 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET FLOW SİTOMETRİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 adet Flow Sitometri cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç 

duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

2-Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 16.06.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4925/1-1 
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OTOMATİK YAĞLAMA SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Otomatik Yağlama Santrali Alımı ve Kurulumu İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021\310049 

1- İdarenin 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet (komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü 

içinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.06.2021   10:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- hale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 177,00 (Yüzyetmişyedi TL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler, 16.06.2021 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad.5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4787/1-1 
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14 KALEM RAY BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak 14 Kalem Ray Bağlantı Elemanları Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/G 

Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/304676 

1-İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 – 84           
Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr. 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: (14 Kalem) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 14 Kalem Ray Bağlantı 
Elemanları Alımı 

 

 Toplam: 214450Ad. 

b) Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Daire 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır 

c) Teslim tarihi Ray bağlantı elemanları 90 günde teknik şartnamede 
belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28.06.2021 Pazartesi –  Saat 15:00 

c) Dosya no : 2117031 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) 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,  
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği 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,  

i) Şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4-3- Firmalar haiz iseler TSE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
5.3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

8- Teklifler en geç 28.06.2021 Pazartesi –  Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü 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, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

-İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 
Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
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 İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 
 4819/1-1 
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DÜŞEY MİLLİ TÜRBİN TİP POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Düşey Milli Türbin Tip Pompa Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/307559 

Dosya No : 2144025 

1-İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 67090 

ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 

c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

: 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i   

a) niteliği, türü ve miktarı : Düşey Milli Türbin Tip Pompa,1 kalem  

b) teslim yeri : TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ambarı. 

c) teslim tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren 90 iş günü içinde teslimat 

yapılacaktır. 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 05.07.2021 Pazartesi saat 1500 

c) Dosya no : 2144025 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri: 

1) İstekliler teknik şartnamenin ekli soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. 

Soru formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir. 
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2) İstekliler pompalara ait TS EN ISO 514 belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilebilecektir. 

6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak verecektir. 

7 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 

teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 05.07.2021 Pazartesi  saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

10- 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 sözleşmesi düzenlenecektir.  

11- 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. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günü olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

14.1. 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. 

 4820/1-1 
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TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Fakir Ailelere Kömür Yardımı Kapsamında Torbalanmış Kömür Nakli İşi 4734 sayılı 

Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
1-İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 /  

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :satinalma@ taskomuru.gov.tr  
2-İhale konusu işin nev’i Miktarı: 
Fakir ailelere kömür yardımı yapılması kapsamında torbalanmış 

kömür nakli işi. 
20.803 ton 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi  : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, 
tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde işe 
başlayacak ve 31.12.2021 tarihine kadar kömür nakli 
işini bitirmiş olacaktır.  

3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 28.06.2021– Pazartesi saat 15: 00 
c) Dosya no : 2113827 
d) İhale kayıt no : 2021/307048 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
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) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) 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,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği 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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i) Şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) 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, 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.  

5- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler ihale idari 

şartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- 1- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

6- 2- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

7- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak adresinde görülebilir ve şartnamesi 200,00 TL. karşılığı aynı adresden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale 

dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 

no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur. 

9- Teklifler en geç 28.06.2021 Pazartesi günü – saat 15: 00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

10- 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 istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10.1- Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

11- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler 

uygulanır. 

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 4821/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI  

YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

1.İHALENİN KONUSU 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmazlar, 6306 

sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş 

olan muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada    

No 

Parsel   

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı       

(m2) 

Emsal 

Emsale Esas    

İnşaat Alanı     

(m2) 

Gaziantep Şahinbey 

Kıbrıs 8134 1 Konut+Ticaret 2.577,94 2 5.155,88 

Kahvelipınar 8135 1 Konut+Ticaret 1.560,52 2 3.121,04 

 Toplam 4.138,46  8.276,92 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdare: Şahinbey Belediye Başkanlığı 

Adres: Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No:8 Şahinbey / GAZİANTEP 

Telefon-Fax: 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 

3. İŞİN ADI : “Kıbrıs Mahallesi 8134 Ada 1 Parsel ve Kahvelipınar Mahallesi 8135 Ada 

1 Parselde Kayıtlı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” 

işi.   

4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Kıbrıs Mahallesi 2.577,94 m² alanlı  8134 ada 1 parsel ve Kahvelipınar Mahallesi 1.560,52 

m² alanlı 8135 ada 1 parselde kayıtlı toplam 4.138,46 m² arsa alanlı, 8.276,92 m² emsal hakkı 

kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı 

ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.  

5. MUHAMMEN BEDEL: 15.000.000,00-TL (onbeşmilyon-TürkLirası) 

İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 

6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı,  Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 

veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 

da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 23.06.2021 

Çarşamba günü saat 14:30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye 

katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
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hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23.06.2021 

Çarşamba) saat 12:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale 

Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 

(BeşyüzTürkLirası)  karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :  

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri:  

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri 

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun) 

f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 

g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri  

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 

fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 

gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 

ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 3.000.000,00-TL (üçmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
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kredilerinin de yine 3.000.000,00-TL (üçmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 

halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 

birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 

gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 

sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 6.000.000,00TL (altımilyon-Türk 

Lirası) olması gerekmektedir.  Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;  

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 

ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin 

iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “B” sınıfı müteahhitlik 

sertifikasına sahip olmalı ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek 

bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna 

ilişkin  belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş 

ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 

tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.  

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.  

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde 

yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.  

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 

 4815/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI  

YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

1.İHALENİN KONUSU 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmazlar, 6306 

sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş 

olan muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı (m2) 
Emsal 

Emsale Esas 

İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Kahvelipınar 

8137 1 Konut+Ticaret 1.699,84 2 3.399,68 

8138 1 Konut+Ticaret 1.704,34 2 3.408,68 

Toplam 3.404,18  6.808,36 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdare: Şahinbey Belediye Başkanlığı 

Adres: Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No:8 Şahinbey / GAZİANTEP 

Telefon-Fax: 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 

3. İŞİN ADI : “Kahvelipınar Mahallesi 8137 Ada 1 Parsel ve 8138 Ada 1 Parsellerde 

Kayıtlı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi.  

4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Kahvelipınar Mahallesi 1.699,84 m² alanlı 8137 ada 1 parsel ve 1.704,34 m² alanlı 8138 ada 

1 parsellerde kayıtlı toplam 3.404,18 m² arsa alanlı, 6.808,36 m² emsal hakkı kullanılarak 

yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre 

düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.  

5. MUHAMMEN BEDEL: 12.000.000,00-TL (onikimilyon-TürkLirası) 

İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 

6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 

veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 

da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 23.06.2021 

Çarşamba günü saat 15:00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye 

katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23.06.2021 Çarşamba) 
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saat 12:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 

İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 

(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:  

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası, veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri:  

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri 

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun) 

f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 

g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri  

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 

fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 

gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 

ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 2.400.000,00-TL (ikimilyondörtyüzbin-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
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kredilerinin de yine 2.400.000,00-TL (ikimilyondörtyüzbin-TürkLirası)’ndan az olmadığını, 

ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan 

da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini 

belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka 

referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 5.000.000,00TL (beşmilyon-Türk 

Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;  

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 

ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin 

iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “B” sınıfı müteahhitlik 

sertifikasına sahip olmalı ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek 

bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna 

ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş 

ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 

tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.  

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.  

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.  

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 4830/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden:  

1-İdarenin Adresi : Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü 

a) Telefon ve faks numarası : 0505 318 02 00-01 dahili: 64 30 Fax: 0 416216 46 43 

2-Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış veya hurda durumda 

bulunan (19) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ve 

179 kalem hek ve hurda demirbaş malzeme ( Şartname 

ekinde araçların listeleri ayrıntılı olarak verilecektir.) 6 

adet Tourneo Courier Kombi 1.5 Tdcı 100 Ps Deluxe 

Mübadele edilecek. 

  Pey miktarı: 1 (bir) adet Lassa Marka 195/65/R15 

ebadındaki Araç Lastiği 

b) Tahmini Bedel 

     Satılan Malın : 910.000,00 TL 

     Alınan Malın : 930.000,00 TL 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra 60 

(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar ve malzemeler mübadele 

karşılığı olan taşıt ve malzemelerin teslim edildiği günü 

izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

3-Mübadelenin Yapılacağı yer : İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü İhale Salonu 

   Tarihi ve saati : 28/06/2021 Saat: 14.00 

4-Mübadeleye katılabilme şartları: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Geçici teminat ödendi makbuzu veyahut geçici teminat mektubu, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, noterden onaylı vekâletname ve 

noterden onaylı imza sirküleri, 

d) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen 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, 

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

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

Gerçek kişi veya Tüzel kişi olması halinde Adalet Bakanlığına bağlı birimlerden ilk ilan 

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, 

h) İhale tarihine göre son 6 ay içinde alınmış ikamet adresini gösterir nüfus cüzdan sureti, 
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i) Tebligat adresinin farklı olması durumunda, tebligat adresini gösterir belge istenir. 

j) Mübadele Doküman Satın Aldı Belgesi. 

5-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6-Mübadele dokümanı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı 

adresten 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 

dokümanını almaları zorunludur. 

7-Teklifler 28/06/2021 günü Saat 14;00’a kadar Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresinden temin edilebilir. 

8-Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9-Mübadeleye katılacak firmalar şartnamede belirtilen Muhammen bedelinin 

(930,000,00-TL) en az % (3) kadar (27.900,00 TL) geçici teminat yatıracaktır. 

10-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

11-Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

12-Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Ulaştırma Büro Amirliği otoparkında 

görülebilir. 

13-Mübadeleye katılacak firmalar araçları mevcut hali ile görerek fiyat vereceklerinden 

dolayı daha sonra idareden araçla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE MÜBADELE YAPILACAK  

ARAÇ LİSTESİ 

S.N PLAKA MARKA CİNSİ MODEL 
TAHMİNİ 

BEDEL 
HASAR ORANI 

FAAL/ 

G.FAAL 

1 
02 A 

0368 

CLİO SYMBOL 

AUT 1.4 AC 
OTOMOBİL 2007 40.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

2 
02 A 

0384 

CONNECT YENİ 

K210S 75 PS 
KAMYONET 2007 45.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

3 
02 A 

0385 

CONNECT YENİ 

K210S 75 PS 
KAMYONET 2007 45.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

4 
02 A 

0398 
XL-185-S MOTOSİKLET 1991 5.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

5 
02 A 

0400 
XL-185-S MOTOSİKLET 1991 5.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

6 
02 A 

0418 
XL-185-S MOTOSİKLET 1991 5.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 
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7 
02 A 

0420 
XL-185-S MOTOSİKLET 1991 5.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

8 
02 A 

0421 
XL-185-S MOTOSİKLET 1991 5.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

9 
02 A 

0429 

COROLLA 1.6 

TERRA 
OTOMOBİL 2006 55.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

10 
02 A 

0430 

TOURNEO K 210 

S 1.8 TDCİ 90 PS 
KAMYONET 2008 45.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

11 
02 A 

0445 
ACCENT ERA 1,4 OTOMOBİL 2008 45.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

12 
02 A 

0451 
SULTAN MAXİ OTOBÜS 2009 85.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

13 
02 A 

0465 

CLİO SYMBOL 

1,4 16V AUTH 
OTOMOBİL 2009 45.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

14 
02 A 

0471 

CONNECT YENİ 

K210S 75 PS 
KAMYONET 2010 50.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

15 
02 A 

0486 

CONNECT YENİ 

K210S 75 PS 
KAMYONET 2011 50.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

16 
02 A 

0488 

CONNECT YENİ 

K210S 75 PS 
KAMYONET 2011 55.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

17 
02 A 

0535 

CONNECT 

TOURNEO 

K210S 1.8 TDCİ 

KAMYONET 2012 50.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

18 
02 A 

0548 

CONNECT 

TOURNEO 

K210S 1.8 TDCİ 

KAMYONET 2012 50.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

19 
02 A 

0639 

RENAULT 

KANGOO 
KAMYONET 2013 55.000,00 

Ekonomik 

ömrünü 

tamamlamış 

FAAL 

20 
179 

Kalem 
HEK ve Hurda Demirbaş Malzemeler 170.000,00 HURDA HURDA 

TOPLAM 910.000,00   

 4911/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 4797/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu 06.11.2020 tarih ve 

2020/57099 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği      
“1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, tedaviye tabi tutulmasına,” kararı 
verilmiş olup; bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda 
açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği 
ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 
1 2021/245 DS 2020/57099 NASEN BEBİ 1 yıl tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/Adana 

Telefon: 0 (322) 352 09 00 4875/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş 

Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel 
Tebliği’nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” 
katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir. 
 4802/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4872/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4803/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4803/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4804/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



6 Haziran 2021 – Sayı : 31503 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 
 4805/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4806/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4807/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4808/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4809/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 4816/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4839/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4840/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4841/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4842/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 2021 – Sayı : 31503 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4843/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 4861/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4862/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4863/1-1 
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Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Genel Kurulundan: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği
–– Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 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.


