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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde

yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve li-
sans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde yürü-

tülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans
eğitim öğretimi ve sınavlarına 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
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Fakülte: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) İHP: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
ç) İlgili fakülte kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte kurullarını,
d) İlgili fakülte yönetim kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte yö-

netim kurullarını,
e) İlgili meslek yüksekokulu kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi meslek

yüksekokulu kurullarını,
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f) İlgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

g) İYS: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngi-
lizce Yeterlik Sınavını,

ğ) Lisans programı: En az 4 yıllık (8 yarıyıllık) bir yükseköğretim programını,
h) Mütevelli Heyeti: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) MYO: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarını,
i) ÖİM: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
j) Ön lisans programı: En az 2 yıllık (4 yarıyıllık) bir yükseköğretim programını,
k) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
m) Uluslararası ortak lisans programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile or-

taklaşa yürütülen bir lisans programını,
n) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetim

Kurulunu,
ö) YDYO: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5- (1) Üniversite ön lisans ve lisans programlarında eğitim öğretim dili İngi-

lizce ve Türkçedir. Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından
belirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına öğrencilerin kayıtları, İngilizce ye-
terlikleri belgelendikten sonra yapılır.

(3) Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya ku-
rumlararası yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve hazırlık sı-
nıfında öğretim 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Ham-
dullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yö-
netmeliği hükümlerine göre yapılır.

Eğitim öğretim süresi
MADDE 6- (1) Program süresi, ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl), lisans

programları için dört yıl (sekiz yarıyıl) olarak uygulanır.
(2) Azami eğitim öğretim süresi, ön lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans

programları için yedi yıl (on dört yarıyıl) olarak uygulanır.
(3) İHP’de geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahil de-

ğildir.
(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan dönemler, ön lisans ve lisans programı süre-

sine ve azami eğitim öğretim süresine dahil değildir.
(5) Öğrencilerin ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ka-

yıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm dönemler program
süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(6) İlgili yönetim kurulunca yatay/dikey geçiş ile daha önceden bir yükseköğretim ku-
rumunda öğrenim görmüş veya yeniden öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ile Üniversiteye
kaydolmuş öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçir-
diği sürelere bakılarak beraberinde kaç yarıyıl transfer ettiği karara bağlanır. Kararda geçen
süreler, program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.
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(7) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen dönemler program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(8) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre içinde mezun olamayan öğ-
renciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt
ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

Eğitim öğretim yılı
MADDE 7- (1) Bir öğretim yılı dönem sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri

en az 14 haftalık iki dönemden oluşur. Birinci dönem güz, ikinci dönem ise bahar olarak ad-
landırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde dö-
nem sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar ve verilecek
dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-
leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Dönemlerde derslerin haftalık programları Öğrenci İşleri Müdürlüğü koordinasyo-
nunda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Dönemlerde ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elema-
nının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili meslek yüksekokulu/fakülte
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine
ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Ön lisans ve lisans programı
MADDE 8- (1) Bir ön lisans ve lisans programı ilgili bölüm veya bölümler tarafından

hazırlanır, ilgili meslek yüksekokulu/fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yüksek-
öğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir ön lisans ve lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye,
stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların dönemlere göre dersler şeklinde dağı-
lımından oluşur.

(3) Bir ön lisans ve lisans programının adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişik-
likler ilgili bölüm ya da bölümler tarafından hazırlanır, ilgili meslek yüksekokulu/fakülte ku-
rulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır ve YÖK başkanlığına sunulur.

(4) Bir ön lisans ve lisans programının müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu
değişikliklere intibak ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve ilgili MYO/fakülte kuru-
lunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 9- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans

programları açılabilir.
(2) Uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir

ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüne sunulur.
Çift anadal programı
MADDE 10- (1) Üniversitede bir ön lisans ve lisans programına kayıtlı olan öğrenciler,

kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans programına ek olarak Üniversitede başka bir ön lisans ve
lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir. İkinci ön lisans ve lisans programına çift
anadal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları ön lisans
ve lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal ön lisans/lisans diploması verilir. Çift ana-
dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Yan dal programı
MADDE 11- (1) Üniversitede bir ön lisans ve lisans programına kayıtlı olan öğrenciler,

kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans programına ek olarak Üniversitede diğer bir ön lisans ve li-
sans programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinler arası dersten oluşan
bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programı bir ön lisans ve lisans programı de-
ğildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yan dal programlarına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Staj işlemleri
MADDE 12- (1) Öğrenciler, lisans programının ikinci ve üçüncü yılında, ön lisans

programlarında ise birinci sınıf sonunda tümleşik eğitim (staj) uygulamasına tabi tutulurlar.
(2) Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek staj uygulamalarının

süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Senato tarafından düzen-
lenir. Senato, gerekli gördüğü durumlarda staj uygulama sayılarını ve sürelerini arttırabilir veya
azaltabilir.

(3) Staj ile ilgili işlemler ilgili MYO/fakülte kurulu ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(4) Üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerin stajları, öğrencinin öğrenim gör-
düğü bölüm başkanlığı ve Engelli Öğrenci Birimi eşgüdümünde yürütülür.

Ders muafiyetleri
MADDE 13- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM

sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı sayılan
derslerden ilgili bölüm teklifi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun
bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve
not ortalaması hesaplamasına katılır. Bu derslerin muafiyet dersi olduğu not belgelerinde be-
lirtilir.

(2) Üniversite içerisindeki bir ön lisans ve lisans programından başka bir programa ya-
tay veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin
geldikleri programdan aldıkları başarılı derslerden ilgili bölüm teklifi doğrultusunda ilgili yö-
netim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer
edilir.

Değişim programları
MADDE 14- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programı
MADDE 15- (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 16- (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-
dir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin ön lisans ve li-
sans programlarında verilen derslere, ancak ilgili yönetim kurulu kararı çerçevesinde özel öğ-
renci olarak kabul edilebilir. Bu durumda katıldıkları derslerin yerel/AKTS kredilerine göre
kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(2) Üniversitenin öğrencisi olup özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim ku-
rumundan ders almak isteyen öğrencinin ilgili bölüm kurulu ve ilgili MYO/fakülte yönetim
kurulunun onayını alması gerekir. Ders almak isteyen öğrencinin almak istediği ders/dersler,
o yarıyıl için belirlenen ders yükünü geçemez. Bu durumda özel dersi alan öğrencinin bu Yö-
netmelikte geçen öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.
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(3) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun
kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet
edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan
hastalığın ilerlediğinin Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim
kurulunun teklifinin olması.

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler,
özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(5) Üniversitenin bölüm ve programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üni-
versitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı ol-
dukları üniversite tarafından uygun görülenleri, kredi ve not olarak transfer ettirebilir. Alınan
kredi ve notun Üniversitedeki başarı notu karşılığı ise ilgili MYO/fakülte yönetim kurulu ta-
rafından karara bağlanır.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

(8) Özel öğrencilerin, 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 Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre, yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece progra-
mında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri intibak ve ders sayımı esasları çerçe-
vesinde transfer edilebilir.

Ön Lisans ve lisans programlarına Öğrenci Kabulü
MADDE 17- (1) Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun

ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kararlar çerçevesinde Senato tara-
fından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 18- (1) Ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğ-

rencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
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(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-
nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğ-
rencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamaz-
lar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yatay geçiş ile kabul
MADDE 19- (1) Üniversite bölümlerine/programlarına Üniversite dışından veya için-

den yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş ile kabul
MADDE 20- (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans program-

larına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 21- (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan
derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları ve
benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili bölüm ve MYO/fakülte ku-
rulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri aşağıdaki esaslara göre be-
lirlenir:

a) Bazı derslerin alınabilmesi için daha önce diğer bir temel dersi almış olmak gerekir.
Buna o dersin ön koşul dersi denir. Bu, o dersi almak için öğrencinin ön koşul dersini almış ve
geçerli bir not alarak en az DD ve S notu alınarak başarıyla tamamlamış olması gerektiğini be-
lirtir.

b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş
koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç)
eş koşul sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-
kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda
ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri (yerel kredi değeri), o dersin haftalık teorik ders saatlerinin
tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatle-
rinin yarısının toplamından oluşur.
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(7) Bir dersin AKTS kredi değeri, otuz saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde
yüz yüze veya uzaktan alınan ders süresinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim
etkinliklerinde harcanan bütün zamanın toplamından oluşur.

(8) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kurum-
sal kredi değeri tespit edilmez; öğrencinin not belgesinde sadece bu derslerin haftalık teorik
ve uygulamalı saati ile AKTS kredisi belirtilir.

(9) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.

Ders yükü
MADDE 22- (1) Bir programın normal ders yükü, müfredatın herhangi bir döneminde

alacağı derslerin yerel/AKTS kredisi toplamıdır.
(2) Öğrencilerin bir dönemdeki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler için en fazla bir ders,
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri

olan öğrenciler için en fazla iki ders,
artırılabilir.
(3) Öğrencilerin bir dönemdeki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda

bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.
(4) Kayıtlı olunan dönem sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

asgari ders yükü koşulu aranmaz.
İntibak ve ders sayımı
MADDE 23- (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa intibak ve sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üze-
rine ilgili MYO/fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı/intibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Ders sayımı/intibak işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış

derslerden hangilerinin programa sayılıp sayılmayacağı belirlenir.
(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen dönem veya dönemler hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde,
bir döneme karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü ve toplam AKTS kredileri kulla-
nılır.

(5) İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden
aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik or-
talamaya dâhil edilir.

(6) Ders sayımı/intibak işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Program dışı dersler
MADDE 24- (1) (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı

dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte
öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de 22 nci maddede tanımlanan ders
yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders say-
dırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde alınan
derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.
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Seçmeli dersler
MADDE 25- (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans/lisans ya da çift

anadal/yandal programlarının müfredatında yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde ve sa-
yıda seçerek almak zorunda olduğu derslerdir ve bu hususlar şunlardır:

a) Seçmeli dersler bölüm seçmeli dersi, alan içi seçmeli dersi ve alan dışı seçmeli dersi
biçiminde gruplara ayrılarak eğitim müfredatında açıkça belirtilir. Genel kültür ve program ye-
terliliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen alan dışı seçmeli ders
sayısı en az bir olabilir. Bu dersler MYO/fakülteler ve/veya ortak dersler bölümü tarafından
ilan edilen seçmeli ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanla-
rından alınabilir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının

yanısıra 240'dan fazla AKTS'ye sahiplerse, fazla AKTS'leri kadar seçmeli derslerini bölüm
başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemek şartıyla
genel not ortalaması dışına çıkartabilir.

ç) Öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu müfredatında tanımlanmış dersler dışın-
daki hiçbir ders mezuniyet için değerlendirmeye alınmaz ve genel not ortalaması hesabında
kullanılmaz.

d) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Dönem kayıtları
MADDE 26- (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde ilan edilen etkile-

şimli kayıt tarihlerinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yü-
kümlülüklerini tamamladıktan sonra müfredatında yer alan staj dersleri ile koşullarını sağla-
dıkları diğer derslere danışmanının onayını alarak şahsen kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.
Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin
yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Dönem ders kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş dönemlere ait diğer mali yü-

kümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin etkileşimli ders kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

dönem kayıt onayını alması.
(3) Öğrencilerin dönem kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-

lamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır, ancak bu sıralama akademik danışman
onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.
b) Daha önceki dönemlerde alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tek-

rar alınmak istenen ve/veya NI statüsünde alınmak istenen dersler.
(4) Dönem kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-
ludur.

(5) Kayıt yenileme tarihlerini kaçırarak kayıtsız duruma düşen öğrencilerden dönem
kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek Rektörlüğe en geç o dö-
nemin ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti uygun görülen ve gerekli
kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin dönem kaydı ÖİM tarafından yenilenir.
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(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler azami süre içerisinde olmak koşuluyla daha son-
raki dönemlerde akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.
Bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİM’ye baş-
vurmaları gerekir.

(7) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durum-
daki öğrenciler kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı
ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hü-
kümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(8) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.
Dersten çekilme
MADDE 27- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen esaslara göre

çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, dönemin yedinci haftası içinde yapılır.
b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili

yönetim kurulunun onayı gerekir.
c) Bir dönem içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Ön lisans öğrenimi süresince en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
d) Lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
e) Müfredatın ilk iki akademik yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
f) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan veya kredisiz

derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
g) Bir dönemde asgari ders yükü veya normal ders yükü altında ders alan öğrencilere

dersten çekilme izni verilmez.
ğ) Çekilme işlemi yapılan ders için ödenen ücret iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar
MADDE 28- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Teorik derslerin %70’ine la-
boratuvar ve uygulamaların %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır ve NA notunu
alır.

(2) Öğrenci, tekrarlanan aynı derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise ye-
niden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak, ödev, proje, sunum
ve benzeri dersin tüm gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Uygulama sınavı yapılan uy-
gulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları bu kapsamın dışındadır.

(3) Sağlık raporu ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun
teorik derslere en az %70, laboratuvar ve uygulamalara ise en az %80 oranında devam yüküm-
lülüğünü yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve o dersten
başarısız sayılır.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.
(5) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katıl-

maya ve dönem harf notuna katkısı, sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların dönem harf notuna katkısı ve varsa dönem sonu sınavına katılma ko-
şulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere ders iz-
lencesinde açıklanır.
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(6) Her derste en az bir dönem ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ara sınav
ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenerek
MYO/fakülte tarafından ÖİM’e iletilir.

(7) Öğrenciler, her dersteki dönem içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim
elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği
ilkesi gözetilir.

(8) Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlen-
meksizin yapılabilir.

(9) Dönem sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapı-
lır:

a) Dönem sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ortak dersler ve ilgili bölümler tara-
fından hazırlanarak ÖİM’e gönderilir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİM
tarafından dönem sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-
mik takvimde belirtilen dönem sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.
Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(10) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(11) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gö-
zetmenleri sorumludur.

(12) Hastalık raporları ve mazeret sınavlarının esasları şunlardır:
a) Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık

raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci
için mazeret sınavı yapılır.

b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde
belirlenir. Yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına katılmayıp geçerli hastalık raporu ol-
mayan öğrenci mazeret sınavlarına katılamaz.

c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sına-
vına giremez. Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık
raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak
sınav geçerli sayılır.

ç) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez;
ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye yarıyıllık izin hakkı kullandırılabilir.
(13) Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler

haklarını kullanmış sayılırlar.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 29- (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Aynı ders, aynı

zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim
elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalış-
malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları
ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
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(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Statü
AA 4,00 90-100 Geçer
BA 3,50 80-89 Geçer
BB 3,00 70-79 Geçer
CB 2,50 60-69 Geçer
CC 2,00 50-59 Geçer
DC 1,50 45-49 Geçer
DD 1,00 40-44 Geçer
FD 0,50 35-39 Başarısız
FF 0,00 0-34 Başarısız
NA 0,00 0 Başarısız

a) NA (devamsız) notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve
not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-
lüklerini yerine getirmemek.

2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için dö-
nem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
b) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
Harf Notu Statü

S Başarılı
U Başarısız
EX Muaf
I Eksik
W Dersten çekilme
P Devam

1) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
2) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
3) EX (muaf) notu, İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı so-

nucu başarılı görülerek muaf tutulan veya müfredatlarında yer alan bazı derslerden muaf olan
öğrencilere verilir.

4) P notu, dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
5) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki dönemin etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine
kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu iş-
lemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu MYO/fakülte
yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendi-
liğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

6) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 30- (1) Dönem sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
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(2) Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrenci-
lerin erişimine açılır.

(3) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz baş-
vurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa veya bölüm başkanlığına
veya yabancı diller yüksekokuluna yazılı olarak yapılması gerekir. Dekan/müdür itirazı, bö-
lüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörüne incelettirir. Sonuç on beş gün
içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır
ve öğrenciye bilgisi verilir.

(4) Harf notları ile ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının baş-
vurusu ile dönem sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkan-
lığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata nedeni ile düzeltme işlemleri
dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu ilgili fakülte yöne-
tim kurulu kararı ile yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 31- (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması

gerekir. (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) ve (S) geçer notlardır.
(2) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. Bu derslere açıl-

dıkları ilk dönemde (yaz okulu hariç) kayıt olunması zorunludur.
(3) (FF), (FD), (NA), (U) başarısız notlardır.
(4) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde

ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar il-
gili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 32- (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile dönem sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu ve not ortalamasına

katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan
toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dahil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;

a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.
b) Bu Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez,
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 33- (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili dönemde FF,

FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler dönem not ortalamalarına göre;
a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili dönemde en az üç adet kredili ders

almış olan öğrencilerden dönem not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref, 3,00-
3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak, not ortalaması koşulunu sağlayan ancak üç adet
kredili ders koşulunu sağlamayanlar başarılı öğrenci olarak,
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b) Azami eğitim öğretim süresi içinde dönem not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan
veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup dönem not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı
öğrenci olarak,

tanımlanır. Şeref ve yüksek şeref öğrencilerinin durumları ilgili dönem transkriptlerinde
belirtilir.

(2) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili dönemde herhangi bir
dersten FF, FD, NA veya U notu olan öğrenciler yeterli öğrenci olarak tanımlanır.

Başarısız öğrenciler
MADDE 34- (1) Genel ve/veya dönem not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

başarısız öğrenci olarak tanımlanır.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 35- (1) Ön lisans ve lisans programından mezun olmak için öğrencinin;
a) Müfredatta yer alan tüm dersleri en az DD veya S harf notu ile tamamlaması,
b) Genel not ortalamasının en az 2,00 olması,
c) İki yıllık ön lisans diploması almak isteyenler için 120, dört yıllık lisans programları

için 240 AKTS kredisini tamamlaması,
ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının Üniversitede
alınmış olması,

d) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları
ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki döneminin
Üniversitede geçirmesi,

gerekir.
(2) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet tarihi, tüm mezuniyet gereklerini ye-

rine getirenler için akademik takvimde ilan edilen ilgili yarıyıla ait final ve bütünleme sınav-
larının bitim tarihidir. Ek sınav hakkı kullanan öğrencilerin mezuniyet tarihi, ek sınav hakkının
kullanıldığı tarihtir. Eksik notları olan öğrencilerin mezuniyet tarihi, not değişiklik formu ile
notu bildirilen veya düzeltilenlerin mezuniyet tarihi, notun bildirildiği tarihtir. Dönem arası
mezun olanlar içinse ilgili birimin yönetim kurulu kararının tarihidir. Ön lisans ve lisans prog-
ramından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak
isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan dönemin
harf notlarının ilan tarihi ya da MYO/fakülte yönetim kurulu karar tarihidir.

Mezun durumundaki öğrenciler ve ek sınavlar
MADDE 36- (1) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel

not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dö-
nemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları dersten/derslerden,
bulundukları yarıyıl veya yaz öğretimi dönem sonu notlarının ilanından itibaren beş gün içeri-
sinde bağlı bulundukları fakülteye/MYO’ya başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu
kararı ile on beş gün içerisinde kullanılmak üzere birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı
verilecek derste/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredileri
dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere, izleyen yarıyılın veya yaz öğ-
retiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, birer ek
sınav hakkı daha verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yükseltebilmek için sınav
hakkı kullandıkları derslerin yanı sıra, ders yükü sınırlamalarına uymak koşuluyla başka dersleri
de tekrar edebilirler. Genel not ortalaması halen 2,00'ın altında olan öğrencilere, mezuniyet
için gerekli not ortalaması sağlanana kadar, aynı haklar tanınır.
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(2) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri
uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki ders-
ten FF notuyla başarısız olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl veya yaz öğretimi dönem sonu
notlarının ilanından itibaren beş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülteye/MYO’ya başvuruda
bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile on beş gün içerisinde kullanılmak üzere birer
ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek derste/derslerde, dersin/derslerin transkriptte
yer alan en son kodu, adı ve kredileri dikkate alınır. Öğrencilerin başarı durumu, bu sınavlardan
alınan not ile belirlenir. Bu öğrenciler, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav
hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğreti-
minde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin iz-
leyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğreti-
minin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, bu amaçla belirlenen öğrenim ücreti ödenmesi
koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

(3) Ek sınav veya sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne
uygun olarak bu sınavlara girebilmek için başvurmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı
halde sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş ise bu not iptal edilir.

(4) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen
öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

(5) Ek sınav veya sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrencilerin ödeyecekleri sınav hakkı
ücret miktarı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir.

Bütünleme sınavları
MADDE 37- (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler
MADDE 38- (1) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlaya-

mayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve ilgili
diğer mevzuatı uyarınca Senato tarafından belirlenir.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 39- (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Ön lisans diploması: MYO programlarından mezuniyet koşullarını sağlayan öğren-

cilere verilir.
b) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
c) Çift anadal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
ç) Ön lisans diploması: Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların

ön lisans diploması almaları; 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 dü-
zenlenir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının müf-
redattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az (DD) veya (S) harf notu alınmış ve bu ders-
lerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

d) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.

e) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
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f) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma de-
ğildir.

g) Not çizelgesi (transkript): Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları dönemden
itibaren her dönemde almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan
notları, ilgili dönem not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren
bir belgedir.

ğ) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgeler Senato tarafından çıkarılan ilgili yönerge kapsamında

tanımlanmış kişiler tarafından imzalanır.
(3) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-

fından belirlenir.
(4) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-

zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.
(5) Geçici mezuniyet belgesi için ikinci nüsha hazırlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı,

İzin, İlişik Kesme, Kayıt Sildirme ve Tebligat
Danışmanlık
MADDE 40- (1) Bölüm başkanlıkları, ön lisans ve lisans programına kaydolan her öğ-

renciye tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Her öğretim yarıyılı başında öğrencinin yarıyıl süresince takip edeceği mecburi ve

seçmeli dersleri öğrenci ile birlikte belirleyerek ders kaydının yapılmasına yardımcı olmak.
b) Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen sü-

rede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izlemek ve öğrenciyi
yönlendirmek.

c) Bölümde izlenecek öğretim planı, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat
ve yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciye yardım etmek.

ç) Öğrencilerle ferdi veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program ve zaman
uyarınca ayda en az bir defa biraraya gelmek, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki
problemleri hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde bu problemleri ilgili birimlere iletmek.

d) Danışman her öğrenci için bir dosya tutar. Bu dosyada;
1) Öğrencinin takip etmekle yükümlü olduğu öğretim planı ve derslerden o ana kadar

aldığı notları gösterir not durum cetveli (transkript),
2) Öğrenci hakkında alınan akademik ve disipline yönelik kararların ve öğrenci ders

kayıt formlarının birer nüshası,
bulunur.
e) Öğrencinin mezuniyeti veya ilişiğinin kesilmesi durumunda bu dosyaları

bölüm/program başkanlığına teslim etmek.
f) Görevi sona erdiğinde elindeki öğrenci dosyasını bölüm başkanlığına teslim etmek.
g) Dönem sonunda sorumlu olduğu öğrenciler ile ilgili olarak başarı, sosyal ve ekono-

mik problemlerini ve bununla ilgili yaptığı çalışmalarla yapılması gereken hususları
dekanlık/müdürlük makamına teslim etmek.

(3) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, danışmanlardan gelen raporları inceleyerek ge-
nel bilgi olarak Rektörlüğe sunabilir.
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Disiplin
MADDE 41- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Burs ve yardım
MADDE 42- (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar ilgili yönerge kapsamında, Senato ve Mütevelli Heyetin onayı ile be-
lirlenir.

Öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 43- (1) Öğrenim ücretleri ve burs oranları ile diğer ücretler Üniversite Yöne-

tim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.
İzin
MADDE 44- (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir
akademik yılı aşmamak koşulu ile en fazla iki akademik yıl süre ile izinli sayılabilirler. İki aka-
demik yıldan daha uzun süreli izinler için Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile bir-
likte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili dönemin ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar
başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması
durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlı-
ğının görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir.

(4) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve karar ÖİM tarafından işleme konu-
lur.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen kısmını öderler. Ücretini yatırmayan öğrencinin kayıt dondurma
talebi kabul edilmez.

(6) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili birim yö-
netim kurulu kararıyla ücretsiz olarak dondurulabilir:

a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendi uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğre-
nime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi.

b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

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

ç) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.
(7) Altıncı fıkrada belirtilen durumlar sonrası, izin süresinin bitiminden önce öğrenimine

dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm
başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bö-
lüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİM’ye
iletilir ve ÖİM tarafından işleme konulur.

İlişik kesme
MADDE 45- (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİM’ye başvurarak kayıtlarını sildire-

bilirler. Üniversiteden ilişiğini kesecek öğrencilerin, ÖİM’den alacakları ilişik kesme belgesini,
ilgili birimlere imzalatarak teslim etmesi ve kayıt sırasında vermiş oldukları belgeleri iade al-
ması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin, noter tasdikli vekâlet ver-
dikleri bir kişi aracılığı ile de ilişik kesme işlemleri yapılır.
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(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğ-
renimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

İlişik kesme nedeniyle ücret durumu
MADDE 46- (1) Öğrenciler, ilişik kesme işleminin yapıldığı yarıyıldan/yıldan önceki

tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak, öğrencilerden ders kaydı yap-
tırmadıkları yarıyılların öğrenim ücretleri alınmaz.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerden, yeni kayıt yaptırmış olanlar
için ek yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi veya yatay geçişlerde yedek kayıt
tarihinin sonuna kadar, diğer öğrenciler için güz yarıyılı ders başlangıcından itibaren iki hafta
içerisinde başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir. Bu sürelerden
itibaren bahar yarıyılı ders başlangıcının ikinci haftasının sonuna kadar başvuran öğrencilere,
o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda ise yıllık öğrenim ücreti iade
edilmez.

Tebligat
MADDE 47- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

(3) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
bildirmeyen veya yanlış ve eksik adres bildiren öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine
tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Etkinliklerde görevlendirme
MADDE 48- (1) Spor karşılaşmaları, bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile ya-

rışmalar gibi etkinliklerde ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğrencilerin, bu et-
kinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime
devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan
süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre
girer.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50- (1) 16/9/2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya

Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön lisans ve

lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler hakkında yazılı başvuruları durumunda 50 nci mad-
deyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin öğrencilerin lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversi-

tesi Rektörü yürütür. 
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İstanbul Okan Üniversitesinden:
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organ-

ların görevleri ile çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Dekan: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 

b) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 

c) İdari Müdür: Merkezin İdari Müdürünü,

ç) İdari müdür yardımcısı: Merkezin idari müdür yardımcısını,

d) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü, 

f) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını, 

g) Mütevelli Heyet: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti, 

ğ) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektör yardımcısı: İstanbul Okan Üniversitesi sağlık programları ve hastanelerden

sorumlu rektör yardımcısını,

ı) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Diş Hekimliği Fakültesinin eğitim-öğretim programının üçüncü, dördüncü ve beşinci

akademik yıllarında, diş hekimliği öğrencileri için hasta başı klinik eğitim merkezi olmak. 
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b) Diş hekimliği alanında lisansüstü (doktora veya uzmanlık) eğitimlerini sürdüren öğ-

renciler için hasta başı klinik eğitim merkezi olmak. 

c) Hastalara evrensel standartlarda, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern ağız ve

diş sağlığı tedavi hizmeti sunmak.

ç) Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak sürekli çağdaş seviyede eğitim ve hasta hizmeti

sunmak. 

d) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemleri

geliştirmek amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. 

e) Ön lisans düzeyinde diş hekimliği hizmetlerine uygun yardımcı sağlık personelinin

eğitimine destek vermek. 

f) Üniversite bünyesindeki sağlık ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü,

yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası

diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitim programları düzenlemek, sağlık hizmet-

lerinde verimliliğin ve niteliğin artırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim programının üçüncü, dördüncü ve beşinci

akademik yıllarında, diş hekimliği öğrencilerinin ilgili mevzuat kapsamında klinikte hasta mua-

yene ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlamak. 

b) Diş hekimliği alanında lisansüstü (doktora veya uzmanlık) eğitimlerini sürdüren öğ-

rencilerin ilgili mevzuat kapsamında klinikte hasta muayene ve tedavi uygulamalarını gerçek-

leştirmelerini sağlamak. 

c) Diş hekimliğinde mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenleyerek diş he-

kimlerinin akademik bilgi ve beceri düzeylerinin güncellenmesine katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, panel, uygulamalı kurs ve

benzeri bilimsel toplantılar organize etmek. 

d) Hastalara ağız ve diş sağlığı için evrensel standartlarda teşhis ve tedavi hizmeti ver-

mek. 

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı bilincini yükseltmek amacıyla toplantılar düzenlemek,

bu konuda üniversiteler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, sosyal

sorumluluk projeleri geliştirmek. 

f) Toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağ-

lamak. 

g) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliği yapmak ve ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını

ve sağlık projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek. 

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-

mak ve benzeri hizmetleri vermek. 
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ı) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek. 

i) Merkezin amaçları doğrultusunda, kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür (Başhekim). 
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür (Başhekim) ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim); Diş Hekimliği Fakültesinin devamlı statüde çalı-

şan, başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleğini serbest olarak icra etmeyen
öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile görev-
lendirilir. Müdür (Başhekim)’ün görev süresi üç yıldır.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlamak. 
c) Merkezin hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli ted-

birleri almak ve denetlemek. 
ç) Merkezin ve bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların gi-

derilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yü-
rütmek. 

d) Diş hekimliği alanında lisans ve lisansüstü (doktora veya uzmanlık) eğitimlerini sür-
düren öğrencilerin klinikte hasta muayene ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmelerini De-
kanlık ile koordineli olarak sağlamak. 

e) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, idari, tek-
nik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu,
etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki standartların
oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon
ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı olanaklarını oluşturmak, eğitim, teşhis, te-
davi, bakım ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak.

f) Kalite ve performans hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak.
g) Merkezin durumu ve işleyişi hakkında raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Merkezin sorumluluk alanında olan sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak ve zama-

nında yapılmasını sağlamak.
h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ı) Yılda bir kez ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki rapo-

runu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) ve görevleri 
MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev ya-

pan öğretim üyeleri arasından en fazla iki başhekim yardımcısı Rektörün teklifi üzerine Müte-
velli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür (Başhekim)’ün
yapacağı iş bölümüne göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yar-
dımcı olurlar. 
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(2) Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil

bırakır. 

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğin-

den sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya

süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan, Müdür

(Başhekim) ve müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)’ndan oluşur. Yönetim Kurulu yılda

en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde

başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Toplantıya çağrı rektör yardımcısının onayı alınarak Müdür tarafından yapılır. Rek-

tör yardımcısının başkanlık edemeyeceği toplantılara Dekan başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

b) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarılarını karara bağlamak.

c) Eğitim ve uygulama hastanesinin ve hastaneye bağlı birimlerin altyapısının kurul-

masına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine; kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçek-

leştirilmesine yönelik çalışmaları karara bağlamak.

ç) Hasta hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal, cihaz, diğer demirbaş

temini, hizmet alımı ve bakım-onarım isteklerini karara bağlamak.

d) Rektör tarafından onaylanan yıllık insan kaynakları, teçhizat ve malzeme ve benzeri

ihtiyaçların temini için hazırlanan teklifi Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

e) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Müdür 

MADDE 11- (1) İdari Müdür, sağlık yönetimi lisans mezunu veya temel eğitimi işletme

olan fakültelerden mezun olup tercihen sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olan

ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hüküm-

lerine uygun olarak Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlen-

dirilir.

(2) İdari Müdürün görevleri şunlardır:

a) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu ha-

zırlamak.

b) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile

birlikte hazırlamak. 

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

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak. 
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ç) Hastaneye alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile ilgili ko-

misyonların görev ve işlemlerini izlemek.

d) Merkezin her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve

denetlemek. 

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek. 

İdari müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 12- (1) İdari Müdüre bağlı olarak görev yapan idari müdür yardımcıları; sağ-

lık yönetimi lisans mezunu veya sağlık hizmetleri veren bir kurumda en az on yıl görev yapmış

ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Müdürün önerisi üzerine Rek-

törün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. 

(2) İdari Müdür tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine ve-

rilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde İdari Müdüre

yardımcı olurlar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13- (1) Merkezde bulunan ameliyathane, merkezi sterilizasyon birimi, dental

radyoloji birimi, öğretim üyesi/görevlisi hasta tedavi üniteleri, lisans/lisansüstü klinikleri ve

laboratuvar hizmetlerinde görevli olanlar ilgili Klinik Sorumlusuna ve Müdür (Başhekim)’e

karşı; Merkezin idari işlerinde görevli olanlar ise yürüttükleri hizmetler açısından İdari Müdür

ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur. 

(2) Merkezde; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-

met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,

ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-

lenir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

5/9/2022 tarihli ve 31944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-

öğretim 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
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Başkoordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordi-

nasyonunu sağlayan öğretim üyesini,
c) Dekanlık: Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
ç) Ders kurulu: Fakültenin ilk üç yılında derslerin konu bütünlüğü esas alınarak hücre-

den sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler
grubunu,

d) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından görev-
lendirilen öğretim üyesini,

e) Dönem: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim ders yılını,
f) Dönem koordinatörü: Eğitim-öğretim yılı içindeki tüm ders kurullarından sorumlu

olarak görevlendirilen öğretim üyesini,
g) Fakülte: Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ı) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
i) Geliştirici sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik de-

ğerlendirme amacıyla yapılan ara sınavı veya sınavları,
j) Kuramsal sınav: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı teorik sınavı

veya elektronik teorik sınavı,
k) Müfredat Komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda; mezuniyet ön-

cesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygula-
mak, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan komisyonu,

l) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,
m) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Sorular ve sınavlar ile ilgili istatistiksel ana-

lizleri değerlendiren komisyonu,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Özetleyici sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için ders ve staj

sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavı veya sınavları,
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ö) Program Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari per-
sonel geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten
sonra Müfredat Geliştirme Komisyonu ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna raporlayan
komisyonu,

p) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Fakültenin dördüncü ve beşinci döneminde ilk üç yılın devamı niteliğinde olan

klinik uygulama dönemlerini,
ş) Tanısal sınav: Ders veya staj başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğ-

renme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan de-
ğerlendirme sınavı veya sınavları,

t) Tıp Eğitimi Komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve
yürüten komisyonu,

u) Uygulamalı sınav: Bilginin kullanımı ile tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün
halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

ü) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
v) YANO: Ders yılı akademik başarı not ortalamasını,
y) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sı-

navı,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme, 

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

İlk kabul ve kayıt şartları
MADDE 5- (1) Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve

YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Fakülteye kayıt olma hakkını kazanan aday,
ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden, şahsen
veya vekili aracılığıyla yapar.

(2) Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hak-
kını kaybeder.

Öğrenci statüsü
MADDE 6- (1) Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin; öğrencilik

haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için dönemin ba-
şında ders kaydını yaptırmış ve gereken durumlarda harcını zamanında yatırmış olması şarttır.

(2) Fakülte veya başka bir fakülteden daha önce herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş
öğrencilerden tekrar kayıt hakkını kazanıp kayıt yaptıranlar ile herhangi bir fakülteden yatay
geçişle gelen öğrencilerden ders muafiyeti isteyenlerin durumu, eğitim-öğretim yılı başlangı-
cından itibaren en geç on beş gün içinde başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren
on beş gün içinde başvurmayanlar muafiyet haklarını kaybederler.

Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 7- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yapılacak yatay geçiş-

lerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ka-
rara bağlanır.
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Kayıt yenileme
MADDE 8- (1) Öğrenci; her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen

süre içinde, gerekli olduğunda katkı payını ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır. Kayıt
yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti yoksa kay-
dını kendisi veya vekalet verdiği kişi aracılığıyla yaptırır. Zamanında kaydını yenilemeyen ve
gerekli durumlarda harcını yatırmayan öğrenci, o yıl öğrencilik hak ve muafiyetlerinden ya-
rarlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

(3) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödeyemeyen
veya kaydını yenileyemeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen ekle-sil dö-
neminde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 9- (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini

bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu öğrenciler, mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.
Ancak bu tür durumlarda, izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay
içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt don-
durma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını
dondurdukları ilgili yıl veya dönem için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili
olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim-öğretime baş-
ladığı dönemin katkı payı olarak kabul edilir. Ancak, kabul edilen katkı payı eğitim-öğretime
başladığı dönemin katkı payına karşılık gelmediği takdirde katkı payı farkı da ayrıca ödenir.

(4) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda
bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci, eğitim süresi içinde bu im-
kândan bir kez yararlanabilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin ders yılı başlangıcından
en az on beş gün önce Dekanlığa başvurması gerekir.

(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat gere-
ğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme
süresi içinde giremedikleri ders ya da sınavlar için izinli sayılırlar. Bu öğrencilere Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilir.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 10- (1) Öğrencilerin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

Üniversiteden ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması.
b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-
poru ile belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere bir dilekçe ile başvur-

maları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri
belgelerden sadece lise diploması, arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir foto-
kopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programları, Eğitim-Öğretim Süresi ve Esasları

Eğitim programları
MADDE 11- (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler, her yıl Mezuniyet Öncesi

Tıp Eğitimi Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanıp Senatoya
sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, laboratuvar, klinik çalışma, saha
çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama
yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 12- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi; her biri bir ders yılını kapsayan altı

dönemden ibarettir. Her ders yılı en az yirmi sekiz hafta sürelidir.
(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı

maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 13- (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim şekli
MADDE 14- (1) Tıp eğitimi; dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan faz-1’de ders kurulları, dö-

nem 4 ve 5’i kapsayan faz-2’de stajlar ve dönem 6’yı kapsayan faz-3’te ön hekimlik eğitimi
(intörn eğitimi) esasına göre yapılır.

(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve bunların süreleri
ile AKTS kredileri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıl-
lık eğitim-öğretim süresince her yarıyıl için en az 30 AKTS kredisi ve toplamda en az 360
AKTS kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Faz-1 içinde öğrenciler, üst dönemlerden ders alamazlar fakat alt dönemden kal-
dıkları dersleri almak isterlerse bir yarıyılda en fazla 60 AKTS kredilik ders alabilirler.

(4) Staj şeklinde işlenen faz-2’de öğrenciler gruplar şeklinde eğitim aldığından, yıllık
toplam 60 AKTS kredisi olan derslerin tümü bütün ilgili öğrenciler için sene başında açılır ve
öğretim yılı içinde en fazla 70 AKTS kredilik ders alabilirler.

(5) Ön hekimlik dönemi olan faz-3’te öğrenciler gruplar şeklinde eğitim aldığından,
yıllık toplam 60 AKTS kredisi olan derslerin tümü bütün ilgili öğrenciler için sene başında
açılır ve faz-1 veya faz-2’den herhangi bir ders alamazlar.

(6) Mesleki dersler, tıp dışı zorunlu dersler ve seçmeli dersler; eğitim ve öğretim koor-
dinasyon kurulu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersin açılması ve Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile açılan derse öğretim elemanı görevlendirilmesi sonrası Senato onayı ile açılır.
Seçmeli dersler hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci, o dö-
nem açılan mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler içerisinden açılan kontenjan doğrultusunda
tercihlerini yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Puan, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu
MADDE 15- (1) Devam zorunluluğu ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Faz-1’de yer alan dönem 1, 2 ve 3’teki öğretim, ders kurulu şeklinde yapılır. Her bir

ders kurulu sınavına katılabilmek için; o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine,
pratik derslerin ise %80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirme-
yen öğrenci; haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun özetleyici sınavına
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alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler, bütün dönem için ortalama devam mecburiyetini yerine ge-
tirdikleri takdirde, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler. Seçmeli dersler için de
teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin de %80’ine devam zorunluluğu vardır.

b) Faz-2’de yer alan dönem 4 ve 5’te stajı oluşturan her ana bilim dalı için stajın
%80’ine devam zorunluluğu vardır. Staj devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci haklı, geçerli
ve kabul edilebilir mazereti olsa bile o stajın sınavına alınmaz.

c) Faz-3’te yer alan dönem 6’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir
staja %100 devam zorunluluğu vardır. Ancak kabul edilebilir bir mazeret nedeniyle staja de-
vamsızlık %20’yi geçmediği takdirde; öğrenci devam etmediği staj süresini, ana bilim dalının
imkânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır.

ç) %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci mazereti olsa bile ilgili stajı tekrar eder.
d) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava veya sınavın

teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu F2 olur.
Puan, not ve katsayılar
MADDE 16- (1) Fakülte sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar

ve katsayılar aşağıdaki gibidir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puan Notlar Katsayılar
A 86-100 4,00
B 70-85 3,00
C1 60-69 2,00
C2 50-59 1,00
b) Geçmez notlar şunlardır:
1) E: Mazeretli geçmez.
2) F1: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
3) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
4) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında olan, başarısız.
Barajlar
MADDE 17- (1) Bir sınavın kurul içerisinde yer alan bütün dallarından ayrı ayrı elde

edilen teorik ve uygulama sınavı puanlarının toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder.
(2) Dönem 1, 2 ve 3’teki tüm sınavlar için; geçme notu üzerindeki ağırlığı %5’ten fazla

olan derslerde %50’nin altında not alınırsa, o derste elde edilen puan ile o dersin toplam pua-
nının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. %5 ve %5’ten az ağır-
lığı olan derslerin ağırlıkları toplanarak toplam ağırlık değerlendirmesinde %50’nin altında not
alınırsa elde edilen puan ile toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam
puanından düşülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu ve Seçmeli Ders Esasları ile Ders Kurulu

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 18- (1) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yabancı Dil ile Türk Dili dersleri dönem

1’de okutulur.
b) Ortak zorunlu dersler dönem 1’de haftada en az iki saat olmak üzere okutulur.
c) Seçmeli dersler her dönem başında açılan ders gruplarından belirtilen sayı ve AKTS

kredisinde seçilir.
ç) Faz-1 ve faz-2’de alınan ortak zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde başarılı olama-

yan öğrenci dönem 6’ya intibak ettirilemez.
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d) Dönem 1, 2 ve 3 seçmeli dersleri için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Bu ders-
lerde başarı notu, ara sınavın %40’ı ile final sınavının %60’ının toplamı ile oluşur. Dönem 4,
5 ve 6 seçmeli dersleri için tek bir özetleyici sınav yapılır. Bu dersler için başarı notu özetleyici
sınavdan aldığı nottur. Mazereti olmadığı halde seçmeli ders ara sınavı, final sınavı veya özet-
leyici sınava katılmayanların notu sıfır (0) olarak işlenir. Geçerli mazereti olanların mazeretleri
dersi veren öğretim elemanı tarafından incelenir ve öğrenci mazereti geçerli olursa ek bir ma-
zeret sınavı hakkı verebilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılamaz.

e) (a) bendinde yer alan dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu derslerde ba-
şarı notu, ara sınav puanları ortalamasının %40’ı ile final veya bütünleme sınavında alınan
puanın %60’ının toplamıyla hesaplanan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60
puan olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde final ve bütünleme sınavından en az 50
puan alma şartı aranır. Dönem 1’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bü-
tünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir
üst döneme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin, dönem 6’ya kabul edilmeleri
için geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sı-
navına girmeleri ve dersten başarılı olmaları zorunludur.

f) Temel yabancı dil dersi için, Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit
sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu alması durumunda
ilgili derse devam etmek zorunda değildir ve ilgili dersten başarılı kabul edilir.

g) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu ve seçmeli derslerin herhangi birinden kalan
öğrenci, bir sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır. Öğrenci
eğer dönem 1 ders kurullarından geçer not almış ise sadece ortak zorunlu derse/derslere girer.

ğ) Her bir öğrenci; dönem başında açıklanan seçmeli dersleri dönem 1, dönem 2 ve dö-
nem 3 seçmeli ders gruplarında belirlenen sayı kadar seçmek zorundadır.

h) Tercihlerine göre seçtiği seçmeli derslerdeki öğrenci sayısında başka bir seçmeli ders
ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yer-
leştirilebilir. Bu derslerde eğitim, yıl esasına göre düzenlenir.

ı) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler, faz-1 ve faz-2 içerisinde sınıf geçme için gereken
puan hesaplamasında kullanılmaz.

Ders kurulu
MADDE 19- (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esası ve faz-1

ders esasına göre faz-1 ders kurulları şeklinde uygulanır.
(2) Faz-1’de yer alan dönem 1, dönem 2 ve dönem 3’ün tamamı bir bütün olarak de-

ğerlendirilir.
(3) Her dönemin ders kurulu sayısı; ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul

içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri ve ağırlıkları, öğretim yılının
başlangıcından önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Faz-1 Esasları

Ders kurulu sınavı
MADDE 20- (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan bir

veya birden fazla sınavdan oluşabilir.
(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen

yer ve saatte yapılır.
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Ders kurulu notu
MADDE 21- (1) Ders kurulu notu; ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan ta-

nısal sınav, geliştirici sınav ve özetleyici sınavdan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders ku-
rulu notunun hesaplanmasında baraj sistemi uygulanır.

Ders kurulu notu hesaplama
MADDE 22- (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Ders kurulu notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavdan alınan pu-

an ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Ta-
nısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavdan alınan puan ortalamasının %20’si, özet-
leyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici sınav yapıl-
madığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puanın %100’ü ders kurulu notu olarak hesaplanır.

b) Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu
hesaplanmasında sınav tiplerinin ağırlık oranları değiştirilebilir.

Ders kurulu ve dönem başarısı
MADDE 23- (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu ve bütünleme sınavından A, B,

C1 ve C2 puanlarını alan öğrenciler kuruldan başarılı; F1, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler
kuruldan başarısız kabul edilir.

(2) Öğrenci faz-1 içinde hangi dönemde ise tüm dönemlerdeki tüm ders kurullarının
ortalaması A, B ve C1 olan öğrenci başarılı kabul edilir ve bir üst döneme geçer, tüm dönem-
lerdeki ders kurullarının ortalaması C2 veya F3 olan öğrenci başarısız kabul edilir ve bir üst
döneme geçemez.

(3) Tüm ders kurullarının ortalaması A, B veya C1 olan öğrenciler, herhangi bir kurul
puanı C2 ise ortalama puanı en az C1 olduğu için genel başarılı kabul edilerek bir üst döneme
borçsuz geçer. En fazla 2 kurul puanı F3 ise bir üst döneme borçlu geçer. Faz-1 bitmeden, F3
olan kurul/kurullarını ve isterse C2 olan kurul/kurullarını, devamını almış olmak koşulu ile alt
dönemin kurul sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girerek alır. Alt dönemdeki kurul sonu ve
bütünleme sınavına girmek için, sınav tarihinden en az üç gün önce Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı ve/veya dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurur.

(4) Bulunduğu dönem ve alt dönemlerin ortalaması en az C1 olmayan öğrenci; herhangi
kurul puanı F3 olmasa veya hepsi C2 olsa bile, üst döneme geçemez ve bir sonraki yıl C2 ve
F3 olan kurulları alarak kurulların ortalamasını en az C1 yapmak ve ders yılı içindeki tüm ku-
rullardan geçer not almak zorundadır.

(5) Faz-1, faz-2’nin ön şartıdır. Bir öğrencinin faz-2’ye geçebilmesi için faz-1 puan or-
talamasının en az C1 olması ve her bir kurul puanının en az C2 olması gerekir. Öğrenci bu ko-
şulu dönem 3 sonunda sağlamalıdır. Dönem 3 sonunda faz-1 ortalaması en az C1 olmayan
ve/veya herhangi bir kurul notu F1, F2 ve F3 olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı yap-
tığı yıl, ortalama notunu C1 yaptığı herhangi bir kurulun sonunda faz-1’in şartlarını sağladığı
için faz-2’ye intibak ettirilir.

Bütünleme sınavları
MADDE 24- (1) Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını alamamış öğrenciler; son ders

kurulu sınav sonucunun açıklanmasından en erken on beş gün sonra, o ders kurulunun bütün-
leme sınavına girebilirler.

b) Bütünleme sınavından alınan puan, ders kurulunun özetleyici sınavından alınan puan
yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.

c) Bütünleme sınavları; tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.
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ç) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını almış öğrenci, aynı yıl içinde
geçme notunu yükseltmek isterse bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak bu durumda bütünleme
sınavından alınan puan, ilgili kurulun notu olarak işlenir.

d) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Faz-2 Esasları

Staj programlarının tamamlanması
MADDE 25- (1) Faz-2 içinde herhangi bir staj veya stajlardan devamsızlık süresini

aşan öğrenciler, ilgili staj veya stajları tekrar eder.
Staj sınavları ve geçme notu
MADDE 26- (1) Staj sınavları ve geçme notu ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Staj sınavları; staj başlangıcında tanısal sınav, staj süresince geliştirici sınav, staj bi-

timinde yapılan özetleyici sınavdan oluşur.
b) Staj başarı notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavdan alınan puan

ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal
sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavdan alınan puan ortalamasının %20’si, özetleyici
sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici sınav yapılmadığı
takdirde, özetleyici sınavdan alınan puanın %100’ü staj başarı notu olarak hesaplanır. Fakülte
kurulu kararı ile staj başında ilan edilmek üzere staj başarı notu hesaplanmasında sınav tiple-
rinin ağırlık oranları değiştirilebilir.

c) Özetleyici sınav, kuramsal sınav ve nesnel yapılandırılmış klinik sınav toplamından
oluşur. Her bir sınavın özetleyici sınava etkisi %50’dir. Özetleyici sınava girebilmek için ku-
ramsal sınav yapılmak zorundadır. Kabul edilebilir bir mazeret varlığında ana bilim dallarının
talebi ve Fakülte Kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavın yapılamaması duru-
munda yapılandırılmış sözlü sınav yapılır.

ç) Kuramsal sınav ve nesnel yapılandırılmış klinik sınav veya sözlü sınavdan en az
%50 başarı sağlayamayan öğrencinin özetleyici sınavı hesaplanmaz.

d) Staj sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3
olan öğrenciler ise stajdan başarısız kabul edilir. Staj sınav notu C2, F2 veya F3 olan stajlar
için, tüm stajlar bittikten en az yedi gün sonra bir kez bütünleme sınavı yapılır.

e) Staj bütünleme sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler ilgili stajdan başarılı; C2,
F1, F2 veya F3 olan öğrenciler ise ilgili stajdan başarısız kabul edilir. Staj notu C2, F2 veya
F3 olan öğrenciler, takip eden dönemde öncelikle başarısız olduğu stajları almak zorundadır.

f) Faz-2 içerisinde sadece bir stajdan kalan öğrenci bir sonraki yıl öncelikle kaldığı stajı
devam olarak alır. Devam aldığı stajdan tekrar kalırsa bir sonraki staj grubu ile bütünleme sı-
navına girer. Bütünleme sınavını beklediği süreçte üst dönemden staj alamaz.

g) Öğrenciler faz-2’nin koşullarını bulundukları eğitim-öğretim yılının herhangi bir za-
manında tamamladıkları takdirde, bir sonraki eğitim-öğretim yılını beklemeden faz-3’e intibak
ettirilirler.

ğ) Faz-2’deki tüm stajlardan başarılı olan öğrenciler faz-3’e geçer.
Staj bütünleme sınavı
MADDE 27- (1) Dönem 4 ve 5’te herhangi bir stajdan başarısız olan öğrenci, yıl için-

deki o staj için yapılacak herhangi bir staj sınavı veya bütünleme sınavından birine bir kez ol-
mak üzere alınır. Staj bütünleme sınavı, dönem sonundaki en son sınav gününden en az yedi
gün sonra bir kez yapılır. Bütünleme sınavı kuramsal ve yapılandırılmış sözlü sınavdan oluşur.
Her bir sınavın bütünleme sınavına etkisi %50’dir. Dönem içinde ikinci kez girdiği staj sına-
vından veya bütünleme sınavından başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır. Öğrenci, ba-
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şarısız olduğu stajı devam zorunluluğunu yerine getirerek tekrar almak zorundadır. Bütünleme
sınavından alınan puan, dönem içi stajında yapılan özetleyici sınavdan alınan puan yerine geçer.

(2) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Faz-3 Esasları

Ön hekimlik eğitimi
MADDE 28- (1) Dönem 6’da ön hekimlik kademesindeki öğrencilerin başarısı; klinik,

poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler,
seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları, ilgili ana bilim dalı tarafından dikkate alınarak
değerlendirilir.

Ön hekimlik başarı notu
MADDE 29- (1) Stajların başarı notu en az 60 puandır. Ön hekimlik kademesindeki

stajların bir veya birkaçından başarısız olan bir öğrenci, mezun olabilmek için ilgili stajlarda
aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30- (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edil-

dikten sonra üç iş günü içinde dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yaparlar. Bu iti-
razlar, ilgili dönem koordinatörleri tarafından değerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzelt-
meler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar, ilgili ana bilim dalı kurulunda değerlendirilerek
karara bağlanır. İtiraz sonuçları beş iş günü içinde sonuçlandırılıp öğrenci panosunda duyuru-
larak ilan edilir ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Öğretim düzeyi/diplomalar
MADDE 31- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili mevzuat hükümleri

doğrultusunda temel tıp bilimleri ön lisans diploması alırlar.
b) Tıp doktorluğu için öngörülen hazırlık sınıfı hariç her biri bir ders yılını kapsayan

altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Mazeret
MADDE 32- (1) Mazeret olarak kabul edilecek durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık

raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde herhangi bir doğal afet meydana

gelmiş ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması.
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bu kişilerin ağır hastalığında

bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi.
ç) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ders kurulu final sınavı veya bütünleme sınavı

ve staj final sınavı veya bütünleme sınavına giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş
olan öğrencilerden Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilenler için mazeret
sınavı açılır.

(3) Her bir ders kurulu sınavı veya staj sınavından yalnızca özetleyici sınav için mazeret
sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve dönem
koordinatörünün veya staj sorumlusunun uygun göreceği bir tarihte yapılır.

(4) Verilen mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 33- (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her bir faz, bir sonraki fazın ön şartıdır.

Bu nedenle bir fazdan geçemeyen öğrenci bir üst faza devam edemez.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

GANO ve YANO Esasları

Yıl ve genel akademik not hesaplama

MADDE 34- (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yılın sonunda Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; her bir öğrenci için

GANO ve YANO olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) GANO yıl sonu akademik başarı not ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.

(3) YANO hesabında ilgili dönemin ders kurulu, seçmeli dersler, ortak zorunlu dersler

veya staj notları, ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpılır. Çıkan sonuç toplam AKTS kredisine

bölünür. Elde edilen sonuç, ilgili yılın akademik başarı notudur.

(4) GANO ve YANO, virgülden sonra iki rakamla ifade edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve idari komisyonlar, kurullar

MADDE 35- (1) Fakültede ihtiyaca göre kurul ve komisyonlar oluşturulabilir. Koor-

dinatör, kurul ve staj başkanları, sorumlu ve danışmanlar görevlendirilebilir. Bu hususlar Senato

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

Sınavlarda usulsüzlük

MADDE 36- (1) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında

soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci

hakkında 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır.

(2) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sı-

nav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya girişimi muamelesi yapı-

lır.

Değişim programları

MADDE 37- (1) Anlaşma programları içerisinde yer alan öğrenci değişim etkinlikleri

ile yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında ala-

cakları staj ve derslerin, bulunduğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az %80 uyumlu olması

gerekir. Bu konuda Fakülte Yönetim Kurulunun kararı esas alınır.

İntörn doktor eğitimi, görev ve sorumlulukları

MADDE 38- (1) İntörn doktorluk eğitiminin amacı, çalıştıkları tüm ana bilim dallarında

intörnlük eğitiminin verilme şekli ile görev, yetki ve sorumlulukları; Fakülte Yönetim Kurulu-

nun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14480 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14577 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14714 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14670 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14683 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 14684 
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Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14697 
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Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14633 

—— • —— 
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14520 

—— • —— 
Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14579 
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Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14509 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14470 

—— • —— 
Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14651 
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Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 14485 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14489 
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Babaeski 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14615 

—— • —— 
Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14466 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RFID AKILI KÜTÜPHANE SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tokat Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Tokat İl Halk 

Kütüphanesi ihtiyacı RFID Akılı Kütüphane Sistemi Malzemeleri kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da 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 ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları aynı gün 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. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BS4P0M3YNZ 

    14755/1-1 
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SOSYAL TESİS BİNASININ YAPTIRILMASI VE 20 (YİRMİ) YIL  
SÜREYLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İLE  

İNTİFA HAKKININ KULLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na ait Çekmeköy İlçesi Hamidiye Mahallesi 

573 ada 2 parsel sayılı 616,65 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine projeye uygun Sosyal Tesis 
binasının yaptırılması ve 20 (yirmi) yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi ile intifa hakkının 
kullandırılması işi 2886 Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca 
ihale yoluyla 20 (yirmi) yıl süre ile Çekmeköy Belediyesi, Belediye Encümenince 15.12.2022 
tarihinde yapılacak ihale ile intifa hakkı kullanımı verilecektir. 

İşin nevi : Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na ait 
Çekmeköy İlçesi Hamidiye Mahallesi 573 ada 2 parsel 
sayılı 616,65 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine projeye 
uygun Sosyal Tesis binasının yaptırılması ve 20 (yirmi) 
yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi ile intifa hakkının 
kullandırılması 

İlçe : Çekmeköy 
Tanınmış Semti : Çekmeköy- Hamidiye 
Mahalle : Hamidiye 
Cadde/Sokak : Mimar Sinan Caddesi No:50 
Encümen Kararı : Tarih: 22.11.2022 - Karar No: 534 
İntifa Hakkı Süresi : 20 (yirmi) yıl 
Pafta-Ada-Parsel : F22D24B3A Pafta 573 Ada 2 Parsel 
Bşk. Değ. Kom. Rp. : Tarih: 09.11.2022 Sayı: 62 
İhale tarih ve saati : 15.12.2022 tarih ve saat 12:00 
Geçici teminat : 198.000,00 TL (YüzdoksansekizbinTürkLirası) 
İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 
İhale ilan şekli : ResmÎ Gazete, Belediye ve Kaymakamlık İlan 

Panoları, Web Sitesi ve Gazete İlanı 
Şartname bedeli : 1.000,00 TL (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edilebilir) 
İhale komisyonu yeri ve adresi : 1.Kat Toplantı Salonu Belediye Başkanlık Binası, 

Merkez Mah. Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İST. 
Sıra 
No 

İşyeri No 
Muhammen Bedel 

(yıllık) 
Muhammen Bedel 

(20 yıllık) 
Geçici 

Teminat (TL.) 

1 
Mimar Sinan 

Caddesi No: 50 
330.000,00 TL + KDV 6.600.000,00 TL + KDV 198.000,00 TL 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER 
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle (ihale 

tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla) birlikte Belediye Encümeninde hazır 
bulunacaklardır. 

A) Gerçek Kişilerden 
1. İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı, 
2. Nüfus cüzdan sureti, 
3. Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4. Kurumumuza ait borcun olmaması, vergi ve SGK kurum borçları olmadığının belirtir 

belge, 
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5. Herhangi bir başka resmi kurumun inşaat yapım ihalesinin tamamlandığına dair, en 
fazla 5 (beş) yıl geriye dönük iş bitirme belgesi ve/veya intifa hakkı kullanımı yapılmışsa intifa 
hakkı kullanımına dair belge, 

6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını 
gösterir belge 

7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
9. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” 
B) Tüzel Kişilerden 
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat 
için adres beyanı, 

2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil 
gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın 
aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek 
tüzüğünün onaylı sureti 

3. Kurumumuza ait borcun olamaması, vergi ve SGK kurum borçları olmadığının belirtir 
belge, 

4. Herhangi bir başka resmi kurumun inşaat yapım ihalesinin tamamlandığına dair, en 
fazla 5 (beş) yıl geriye dönük iş bitirme belgesi ve/veya intifa hakkı kullanımı yapılmışsa intifa 
hakkı kullanımına dair belge, 

5. En az 10 (on) yıl süreli olarak faaliyet gösterdiğine dair şirket kuruluş evrakları, 
6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını 

gösterir belge 
7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
9. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” 
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 
1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; 
a. Tedavüldeki Türk Parası 
b. Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektuplarıdır. 
2. İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. 
3. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü 

uygulanmak suretiyle yapılacaktır. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya 
tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ ncı Maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. 
Bu yasaya rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici 
teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 

5. Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç, karar pulu vb. diğer giderler ile birlikte 
alıcıya aittir. 

6. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları 
takdirde geçici teminatları bütçeye gelir kaydedilir. 

İlan olunur. 
 14602/1-1 
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OTEL VE ARSASI SATILACAKTIR 
Ardahan İl Özel İdaresinden: 
1- Ardahan İli, Merkez İlçesi, Yalnızçam Köyü, 101 ada 173 nolu Otel, tefrişatlar ve 

parseli 07.12.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi 
kapsamında İl Encümenince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

2- Aşağıda satışı yapılacak taşınmaz ve taşınırların Muhammen bedel ve geçici teminat 
bedelleri belirtilmiş olup, muhammen bedel KDV hariç hesaplanmıştır. 

SIRA 

NO 
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) MEVKİİ CİNSİ 

MUHAMMEN 

BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL) 

1 101 173 5.439,17 Çeşnar Altı Katlı Otel ve Arsası 28.666.303,70 859.989,11 

3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde 07/12/2022 saat 10:00’ kadar, Kaptanpaşa 
Mah. Hamam Sok. 2/B, Kat: 5 Merkez/ARDAHAN’da bulunan İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar 
şartname satın almak zorundadır. 

4- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
A- Gerçek Kişilerde, T.C. vatandaşı olmak; 
a) Nüfus Cüzdanı sureti (TC Kimlik No Olacak) 
b) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 
c) Kanuni İkametgâh Belgesi 
d) Türkiye de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi vb.) 
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Süresiz Banka Teminat Mektubu 
f) Vekâleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
g) Her sayfası imzalanmış şartname 
B- Tüzel Kişilerde; 
a) Türkiye de tebligat için adres beyanı(varsa telefon numarası) 
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamından son 1 (bir) yıl içerisinde 
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ve faaliyette olduğuna dair belge (Aslı veya noter 
onaylı) 

c) Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi ve imza sirküleri 
d) Tüzel Kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından 

alınan yetki belgesi 
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Süresiz Banka Teminat Mektubu 
f) Vekâleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
g) Her sayfası imzalanmış şartname 
C- Ortak Girişimcilerden; 
a) Ortak Girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birine ait (A) ve (B) 

bentlerinde istenilen belgeler 
b) Ortaklık durum belgesi (Noter Tasdikli) 
c) Vekâleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
d) Her sayfası imzalanmış şartname, (Geçici teminat ortak girişimcilerden biri tarafından 

yatırılacaktır) 
D- İhaleye katılacak tüm katılımcılar İhalelerden yasaklı olmadığını beyan edeceği 

beyannameyi istenilen belgelerin arasında sunmaları gerekmektedir. Şartnamenin Özel Hükümler 
başlığı altında Oteli, arsasını ve tefrişatları mevcut hali ile aldığını beyan edecekleri şartname tüm 
sayfaları imzalı olarak ihale komisyonuna teslim edilecektir. 
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E- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihaleye iştirak edecek Gerçek Kişiler, Tüzel 
Kişiler ve Ortak Girişimciler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 
maddelerde yazılı olan hususlar dahilinde istenen bilgi ve belgeleri teklif mektupları ile birlikte 
teslim etmek zorundadır. İç zarfta verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı 
ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı, daksil olmayacak) yazılacaktır. 2886 sayılı Kanun’un 6. 
Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamayacaktır. 

5- Geçici teminat Ardahan İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası TR73 0001 0001 4926 
4726 7850 05 Hesabına yatırılacaktır. (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili veya Bankalarca süresiz ve 
limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

6- İhale kararının onaylanıp ihaleyi kazanan alıcıya tebliğ edildikten sonra, 15 gün içinde 
T.C. Ziraat Bankası TR73 0001 0001 4926 4726 7850 05 hesabına peşin ödenecektir. 

7- Satıştan doğacak her türlü vergi, resim, harç, KDV vb. giderler alıcıya aittir. 
8- İhaleye katılacak olanlar istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde Şartnamenin 7. maddesine 

göre İhale Komisyon Başkanlığına 07/12/2022 tarih ve saat 10:00’a kadar teslim etmek 
zorundadır. (Adres: Karagöl Mahallesi, Kazım Karabekir Cad. Bina 12/A Merkez/ ARDAHAN İl 
Genel Meclis Binası Zemin Kat) 

9- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, Telgraf, Faks ile yapılan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 14660/1-1 

—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

85374 No’lu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 23.08.2022 tarih ve 1065 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.10.2022 tarih ve 

2656 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85374 No’lu parselasyon planı 17.11.2022 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır 

85374 No’lu Parselasyon Planıyla uygulamaya giren parseller: 

Süvari Mahallesi 130088 ada 1, 2, 130089 ada 1, 2, 130090 ada 1, 130091 ada 1 ve 

130092 ada 1 sayılı parseller ve park alanı. 

İlanen duyurulur. 

 14673/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

85374 No’lu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 23.08.2022 tarih ve 1065 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.10.2022 tarih ve 

2656 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85374 No’lu parselasyon planı 24.11.2022 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır 

85374 No’lu Parselasyon Planıyla uygulamaya giren parseller: 

Süvari Mahallesi 130088 ada 1, 2, 130089 ada 1, 2, 130090 ada 1, 130091 ada 1 ve 

130092 ada 1 sayılı parseller ve park alanı. 

İlanen duyurulur. 

 14674/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2015/34132 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    14643/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Gölbaşı (Ankara) Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/517 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    14644/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İzmir 5. Tüketici Mahkemesinin 2019/540 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    14645/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İzmir 9. İş Mahkemesinin 2018/155 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 14675/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 30. İcra Müdürlüğünün 2010/31104 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 14676/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2014/17166 Esas (Eski Esas: 2008/23063) sayılı 

dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 14677/1-1 
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Antalya İli Akseki Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda 
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları 
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 VHKİ GİH 11 3 

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmet, İşletme, 

İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun 

olmak, 

-En az (B)sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 1 

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmet, İşletme, 

İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun 

olmak, 

-En az (B)sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın P3 

En az 

70 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 1 

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmet, İşletme, 

İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun 

olmak, 

-En az (B)sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Erkek P3 

En az 

70 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 
girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari 
KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer 
alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme 
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en 
az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan 
fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında adaylar; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(http://www.akseki.bel.tr) temin edeceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
Belediyemizce tasdik edilebilir), 

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir), 
8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca 

bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik 

ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin 
aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 
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4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için; 
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 09.01.2023 - 13.01.2023 tarihleri arasında saat 

17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Boğaz Mahallesi Rasih 
Kaplan Cad. No: 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresinde Akseki Belediyesi 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile 
müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri 
içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@akseki.bel.tr mail adresine gönderilebilecektir. 

3. Zabıta memuru kadrolarına başvurular sadece şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda 
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akseki Belediyesi Boğaz Mahallesi Rasih 
Kaplan Cad. No: 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresine istenilen belgelerle 
birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır. 
6. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
1. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları 
için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 25.01.2023 tarihinde Belediyemizin (http://www.akseki.bel.tr) 
resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav 08.02.2023 tarihinde saat 10.00’ da başlamak üzere Akseki 

Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde 
bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
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Sınav Konuları: 
a. Sözlü Sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konuları ile, 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
b. Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve 

yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde 
yapılır. 

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Memur kadrosu sınavında değerlendirme: 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak 
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya 
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr) 
ilan edilecektir. 

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların 
atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve 
Belediyemizin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr)ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinden (http://www.akseki.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr) 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 14642/1-1 
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünden:  

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa 
Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Memur GİH 9 10 

Üniversitelerin Siyasal Bilgiler  Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 

Fakültesi ve İşletme Fakültesi lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

Puan 

2 Mühendis TH 8 2 

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

İngilizce YDS’de En Az (B) düzeyinde puan 

almış olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

Puan 

3 Mühendis TH 8 2 
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

Puan 

4 Mühendis TH 8 1 
Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

Puan 

5 Mühendis TH 8 1 

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

İngilizce YDS’de En Az (B) düzeyinde puan 

almış olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

Puan 

6 Mühendis TH 8 1 
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği 

lisans programından mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

Puan 

7 Tekniker TH 9 1 

Üniversitelerin Harita, Harita Kadastro, 

Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

70 

Puan 

8 Tekniker TH 9 1 

Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik 

Teknolojisi önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

70 

Puan 

9 Tekniker TH 9 1 

Üniversitelerin İnşaat, İnşaat Teknikerliği, 

İnşaat Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

70 

Puan 

Toplam 20  

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş 

memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 
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1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım 
yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen 
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru 

Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir), 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel 
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.) 

ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı. 
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g) İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk 

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir), 

ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca 
bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
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Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza 
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik 
edilecektir.) 

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri 

arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah. 
Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla 
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79 
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel 
Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.) 

b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri 
içerisinde Genel Müdürlüğümüzün insankaynaklari@maraskaski.gov.tr mail adresine 
gönderilebilecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) Genel Müdürlüğümüzce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu 
kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan 
başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 24.02.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz 
www.maraskaski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen 
ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta 
yolu ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. 
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır. 

g) Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 
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6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

İlan edilen kadrolar için 20.03.2023 - 24.03.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü 

sınav, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yavuz Selim Mah. Recep 

Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü 

sınav saat 10:00’da başlayacak olup, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 

edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları 

Sözlü Sınav; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

ç) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 

konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlük tarafından yapılan sözlü puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Genel Müdürlüğün 

internet sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.maraskaski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer 

alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Genel Müdürlüğün internet adresinde ilanından 

itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün 

içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 14641/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


