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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2009 tarihli ve 27380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı

İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kuru-

lunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları

arasından en çok iki kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür

Yardımcıları, Merkez Müdürü ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez

Müdürünün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı durumlarda Merkez Müdürlü-

ğüne vekâlet etmekle görevlidirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile Rektör tara-

fından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilecek dört kişi olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A

maddesi eklenmiştir.

“Personel ihtiyacı

MADDE 12/A – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından karşılanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yü-

rütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve

öğretim ile araştırma, uygulama 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) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden

öğretim üyesini,

b) Enstitü: Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

c) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ç) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
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e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

g) Uygulama esasları: Senato tarafından onaylanmış Üniversiteye ait lisansüstü eğitim

ve öğretim uygulama esaslarını,

ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta

yeterlik programlarından oluşur.

(2) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü

yönetim kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile

açılır.

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü dip-

loma programı açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri veya ilgili anabilim dallarında

görevli bir öğretim üyesi ilgili enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görev-

lendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili

kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler

Rektörlükçe ilan edilir.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim ku-

rumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar,

ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitüler tarafından

belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak

Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(7) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki kar-

şılıkları Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(8) Lisansüstü programlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile protokol dü-

zenlenebilir.

Dönemler

MADDE 6 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bir lisansüstü

programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi,

ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yarıyıl süresi, bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders

kayıt başlangıç tarihi arasındaki süredir.
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Öğretim Planları, dersler ve AKTS değerleri

MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, li-

sansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,

seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları bu yönetmelikte be-

lirtilen asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak bu yönetmelik

hükümleri kapsamında ilgili enstitüler tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturul-

masında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olup,

uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için 4 krediden fazla olamaz.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin yüksek lisans veya doktora eğitimi sırasında ders dönemi içerisinde alınması zorunludur.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrenci-

lerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ta-

rafından yapılır.

(6) Uzmanlık alan dersi; haftalık 5 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak

atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin

öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi, yabancı uyruklu öğrenci

kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın 5 kredi saatlik uzmanlık alan dersine ilave olarak 3

kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanır.

(7) Uzmanlık alan dersi, kredi hesaplanmasında ve asgari ders sayısında dikkate alın-

maz, bu dersler AKTS hesabında dikkate alınır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından

belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim

verilebilir.
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(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri

uygulama esaslarında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili prog-

ramın aradığı seviyede bildiğini ispatlamadıkça, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite

dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğ-

rencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağı, bu sınavlarda alınan puanların Üni-

versitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı dil se-

viye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptırabil-

mesinde aranılacak en düşük puanlar uygulama esaslarında belirlenir.

(4) İlgili programın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği

anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına kabul edilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Tezli yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Tezsiz yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

a) Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği

kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun durumda olmaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Doktora programı başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Doktora programına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Sanatta yeterlik programı başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile açıl-

mış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili prog-

ramda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler

derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı

kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu

kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığı-

nın görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü ana-

bilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en

az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim sü-

resinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü progra-

mındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış

ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesine kadar ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılması gerekir.

(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının gö-

rüşleri alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip

yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak

isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını

sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş

yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı

gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler al-

masını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-

seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-

sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla otuz kredilik ders yükünden oluşur.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar uygulama esaslarına göre yü-

rütülür.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilirler.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans

veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 16 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Atatürk Üniversitesi Yabancı

Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrenci-

lerinin; kayıt, eğitim ve öğretim ile başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine

göre yapılır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda

yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık

sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına

kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamam-

lanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders,

seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 17 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından onaylanır, kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
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(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yapılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan

adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen

kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların

yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılamaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine

verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak

öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar

için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı ya-

tıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim

kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından

yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve ders kayıt

formu öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edil-

mesi gerekmektedir.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtla-

rını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-

me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-

leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme

hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-

dan derslere devam edilemez.

(6) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami kredi

saati, uzmanlık alan dersi hariç, on beş kredi saattir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 19 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim ve öğretim yılı kayıt don-

durmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvu-

rularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu

sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Haklı ve geçerli

nedenler çerçevesinde eğitim ve öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurula-

bilir.
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(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi

ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt donduru-

labilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle,

öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunları nede-

niyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-

linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı

dondurulur.

(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim ku-

rulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak

üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-

mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(7) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ile ilgili enstitüye baş-

vurusunu yapar ve ilgili enstitü tarafından kaydı silinir.

Derslere devam

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için

%70 devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili ana-

bilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret

sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapı-

labilir. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından

sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde

duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının

süresi iki ders saatidir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara

ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret

sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-

rilmez.
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(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında

ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli

biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 22 – (1) Ders başarısının tesbitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Örgün lisansüstü programlarda başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile ya-

rıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eği-

timle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile

yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az

65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları

aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) Tablo – 1: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Başarı Notu Harf Notu Katsayısı

90 – 100 AA 4,00

85 – 89 BA 3,50

80 – 84 BB 3,00

75 – 79 CB 2,50

65 – 74 CC 2,00

0 – 64 FF 0,00

2) G (Geçer), kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı

ile tamamlanması halinde kullanılır.

3) M (Muaf), yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları

veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları ders/derslerden

ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

4) D (Devamsız), dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi du-

rumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

5) E (Eksik Not), mazeret hakkı verilen sınav için verilen nottur. Mazeret sona erdiğinde

verilen hakla başarılamaması durumunda E notu, K veya FF notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G), (M), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında de-

ğerlendirmeye alınmaz.
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Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan

sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-

pılır.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan

ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak

seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan aynı kredi

değerinde başka dersler alınabilir. Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına gi-

rebilmeleri için bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı

en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden

başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak

hesaplanır. AGNO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, ta-

mamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi

saatinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun bu Yönet-

meliğin 22 nci maddesinde belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından

elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki

hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Notların ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 26 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç on beş gün içinde Öğ-

renci Bilgi Sistemine (ÖBS) girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi ta-

rafından Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş

günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı

notunun incelenmesini isteyebilir. Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu,

maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı

notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yö-

netim kurulu kararı ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün

içinde öğrenciye bildirilir.
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Muafiyet

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü

programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü

müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile

ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna ka-

dar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yöne-

tim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu

derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-

fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde

belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için

en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız

olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı

olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı

derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-

lenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca intibakları ve/veya muafiyetleri uygun görülen

derslerin notları bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına çevrilerek Öğrenci Bilgi Sistemine

işlenir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, der-

si alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 28 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, li-

sansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uy-

makla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte

güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu

güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin

dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer

olan başka bir ders alır.
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(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 21 inci maddede belirtilen sınavlara

girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için

öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi

değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi

ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığı tarafından sağlanır.

İzinler

MADDE 29 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve

105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum

nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî

öğrenim süresine eklenir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 31 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Ku-

rulunun belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden de-

ğerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak

kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgarî başvuru şartları

aranır. Bu adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu

kararı ile aday programa yerleştirilir.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek tek-

noloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversite-

lerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli

ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 11/07/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ata-

türk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran

öğrenciler; bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümle-

rine göre öğrenimlerini sürdürürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan

haklardan enstitü yönetim kurulu kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi

için belirlenen azami süreler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

Lisansüstü eğitimin çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili

enstitüler tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YAZ YARIYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik

Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 nci maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Yaz yarıyılında açılacak dersler ile bu derslerin öğretim elemanları, bölüm veya ana

bilim dalı kurullarının önerisi üzerine fakülte veya enstitü kurullarınca belirlenip, Nisan ayının

sonuna kadar ilan edilir. Bir dersin sorumlusu belirlenirken, o dersi daha önce vermiş olan öğ-

retim elemanına öncelik verilir. Bir dersin açılabilmesi için en az on öğrencinin o derse kayıt

yaptırması gerekir. Fakat bütünleme hakkı olmayan programlarda öğrenci sayısı Üniversite

Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) Üstten ders almak isteyen öğrenci, ortalaması CB ve üzeri olanlar sadece bir ders,

BA ve üzeri olanlar ise 12 krediye kadar ders alabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2015 29425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/4/2016 29679
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (CÜTTAM): Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumda tabiat

bilincinin ve sevgisinin oluşmasına öncülük etmek ve insanların tabiat zenginliklerimizi tanı-

masına ve tabiatın bir parçası olduğumuzu anlamasına katkı sağlamak.
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b) Tabiat tarihinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma yapmak, tabiata ait canlı ve can-

sız materyalleri toplamak ve bunlardan laboratuvar, sergi ve değişim koleksiyonları oluşturmak,

yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak karşılıklı bilimsel

yardımlaşmalarda bulunmak.

c) Sergi koleksiyonları ve eğitim seminerleri ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğ-

retim öğrencilerine ve halkın eğitimine katkı sunmak.

ç) Tabiat tarihi ile ilgili konularda toplantı, panel, seminer, sempozyum, çalıştay ve

konferanslar düzenlemek, film gösteriminde bulunmak ve eğitici-öğretici yayınlar yapmak.

d) Üniversitenin ilgili birimlerinden gelen önerileri incelemek, plan ve programlarında

yer almaya çalışmak.

e) Merkezin amaçlarına uygun bilimsel geziler gerçekleştirmek ve tabiatta öğrenci ve

tabiatcılara/çevrecilere uygulamalı çalışmalar yaptırmak.

f) Tabiat bilimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

g) Yurdun tabiat kaynaklarını tanımak ve tanıtmak, bunları yurt ekonomisine faydalı

kılmada yardımcı olmak.

ğ) Tabiatın ve özellikle soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ile tabiatta anıt

niteliğinde olan fosil ve jeolojik yapılar ve jeopark unsurlarının korunması hususunda gerekli

girişimlerde bulunmak.

h) İleride kurulabilecek tabiat tarihi müzesinin koordinasyon faaliyetlerinin yürütülme-

sine katkıda bulunmak.

ı) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun di-

ğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, merkez öğretim üyeleri veya konuya bilimsel yakınlığı nede-

niyle tercihen Mühendislik, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde görevli öğretim

üyeleri arasından; 2547 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmeliklerin il-

gili madde hükümlerince, bölümlerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmamak koşuluyla,

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirile-

bilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            17 Temmuz 2016 – Sayı : 29773



(2) Müdürün önerdiği ve Rektör tarafından görevlendirilen bir Müdür Yardımcısı bu-

lunur.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlar; Müdür Yardımcısını, Müdür Yardım-

cısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari, teknik ve bilimsel ilişkilerini yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlamak

ve Rektörlüğe bildirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma ve uygulama kuruluşlarıyla iş birliği yap-

mak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek. 

ç) Yönetim Kurulunun tespit edeceği çalışma düzenini uygulamak ve bu amaçla görevli

personel arasındaki iş bölümünü sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe

sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Diğer

üyeler; merkezin çalışma konularıyla doğrudan ilgili Mühendislik, Fen ve Edebiyat Fakültele-

rinin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından ve de dolaylı olarak destek sağ-

layabilecek ilgili fakültelerin yine ilgili birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından;

2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmeliklerin ilgili madde hüküm-

lerince bölümdeki eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmamak koşuluyla, Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Amaç ve çalışma alanına uygun başvuruları inceleyerek, ilgili görülenleri ve destek-

leme şeklini karara bağlamak.

b) Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanmasında yardımcı olmak.

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, araştırma ve yayın konularındaki mali destek

isteklerini karara bağlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 Sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Mali konular

MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LABORATUVAR HAYVANLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-

versitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci mad-

desinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür Yardımcıları Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

görevlendirilir. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dol-

madan aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının

da görevi sona erer.

(3) Müdür Yardımcıları, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine ge-

tirilmesinde Müdüre yardımcı olur, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder,

Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin çalışma birimlerinin sorumluluklarını yürütür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Projelerin izin verilmiş prosedürlere uygun olarak yapılmaması ve prosedürlere

uyulmaması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını, kayda geçirilmesini ve Yerel Etik Ku-

rula ve gerektiğinde Rektörlük kanalıyla ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları dâhil altı kişiden oluşur. Diğer

üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdü-

rün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Çalışma birimleri, Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim

Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür

ve Müdür Yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet yürütürler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM) 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2001 tarihli ve 24567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-

versitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

(EGESEM)’nin amacı, çalışma alanları ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Merkezin Amacı

Madde 3 – EGESEM’in amacı şunlardır; 

a) Ege Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, ön lisans,

lisans ve lisansüstü programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenle-

yerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla

iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

b) İlgili kurum ve kuruluşlarca belirlenen Ulusal Meslek Standartlarına uygun olarak

ulusal ve uluslararası alanlarda belgelendirme yapmak, sınavlar yapmak ve personel belgelen-

dirmek,

c) Seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar düzenlemek,

ç) Alan araştırmaları ile her türlü eserlerin yayınını yapmak,

d) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-

dartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2015 29416
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/A

maddesi eklenmiştir.

“Çalışma Alanı

Madde 3/A – EGESEM’in amaçları doğrultusunda çalışma alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere gerek duydukları alanlarda eği-

tim programları planlamak, konuya özel paket programlar önermek, ulusal ve uluslararası dü-

zeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenlemek ve bu tip etkinliklerin alt-

yapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu sağlamak.

b) Personel belgelendirmeleriyle ilgili akreditasyon standartları şartlarına, Türk Akre-

ditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Ku-

rumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası meslek standartlarına

ve Ulusal Yeterliliklere göre personel belgelendirmeye yönelik her türlü faaliyeti yürütmek.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür: 

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda

eğitim programları planlamak, uygulamak, öğretim materyali hazırlamak ve ölçme-değerlen-

dirme yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

c) Uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme danışmanlık hizmeti hariç, danışman-

lık ve proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney,

kalibrasyon  ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetlerini

sunmak.

ç) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek.

d) Üniversiteye ve üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetlerini yürütmek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/2013 28770

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2015 29287
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından: 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2014/164115 

Mahkemesi : Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 24/02/2014 gün ve 2013/394 E. 2014/59 K. 

Sanık : Erdal Yavuz 

Katılan : İl Muhakemat Müdürlüğü 

Suç : Vergi usul Kanununa muhalefet 

Suç Tarihi : 2007 - 2008 

Uygulama : A) 2007 yılında sahte fatura düzenlemek suçundan; 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 359/b-l maddesi, 5237 sayılı TCK.nun 

43/1,62,53 maddeleri gereğince 18 ay 22 gün hapis cezasıyla 

cezalandırılmasına. Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına yer olmadığına 

  B) 2008 yılında sahte fatura düzenlemek suçundan; 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 359/b-l maddesi, 5237 sayılı TCK.nun 

43/1,62,53 maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis 

cezasıyla cezalandırılmasına. 

Tebliğ Tarihi : (Öğrenme) 

Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık Erdal Yavuz 14/03/2014 

  Katılan Vekili 27/02/2014 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen 

delillere göre, sanığın sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİ, ancak; 

Sanığın yönetici ve ortak olarak bulunduğu Özgürler San Tic. şirketini Aralık 2006 

tarihinde Adnan isimli şahıstan devir aldığını ve kısa süre sonra cezaevine girdiğini, kendisinin 

sahte belge düzenlemediğini savunması, hazırlanan vergi suçu raporunda ve bilirkişi raporunda da 

somut olarak belirli sahte faturalardan söz edilmemesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer 

vermeyecek şekilde tespiti açısından; sahte fatura düzenlendiği iddia edilen mükelleflerle ilgili 

karşıt inceleme raporlarının ve Özgürler San Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen faturaların dosya 

içine celbedilmesi, sahte faturaları kullanan mükelleflerin faturaları kimden aldığı hususunda 

dinlenmesi, faturalar üzerindeki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı yönünde 

bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir 

edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, 

Yasaya aykırı temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 

sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi 

uyarınca BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 6547/1-1 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından: 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2013/352788 

Mahkemesi : Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 26/09/2013 gün ve 2012/1137 E. 2013/800 K. 

Sanık : Ali Çalışkan 

Katılan : Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 

Suç : Vergi usul Kanununa muhalefet 

Suç Tarihi : 2007 - 2008 

Uygulama : Beraat 

Tebliğ Tarihi : Katılan vekilinin yüzüne karşı 

Temyiz Eden ve Tarihi : Katılan vekili 27/09/2013 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Vergi suçu ve vergi tekniği raporlarında sanığın sahibi olduğu işyerinin işe başladıktan 

sonra yapılan ilk yoklaması dışındaki diğer yoklamalarda adresi uzun zaman önce terk edip 

gittiğinin, işyerinin kapalı ve boş olduğunun belirtilmesi, mükellefin işyeri ve ev adreslerinde 

bulunamaması, inceleme için hangi bir belge ve defterin ibraz edilmemesi, suça konu 2007 ve 

2008 yıllarında Ba ve Bs bildirimlerini vermemesi, 2007 ve 2008 yıllarında verilen KDV 

beyanları ile aynı yıllara ilişkin Ba - Bs analiz bilgilerinde yer alan satış tutarları arasında bariz 

uyumsuzluklar bulunması, yüksek tutardaki KDV indirimleri nedeniyle beyanname verilen 

dönemlerde ödenecek KDV'nin söz konusu olmaması gibi hususlar bir arada değerlendirildiğinde, 

sanığın sahibi olduğu işyerinin gerçekte hiçbir mal veya hizmet üretimi olmaksızın komisyon 

karşılığı sahte fatura ticareti yapmak amacıyla kurulmuş paravan bir işyeri olduğu hususunda 

kuvvetli deliller bulunması karşısında, sanığın düzenlediği faturaları kullandığı görülen kişi veya 

şirketler hakkında özellikle yüksek tutarlarda fatura alışverişi yaptığı görülen BAY - TEM Ltd. 

Şti hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı, haklarında dava açılıp açılmadığı araştırılıp, açıldığının 

tespiti halinde dava dosyaları getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı 

örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım - satım karşılığı olup 

olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim 

ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan 

banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler, faturaları düzenleyenin yeterli mal 

girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak gerektiğinde sanığın işyerinin defter ve 

belgeleri ile faturaları kullandığı görülen kişi veya şirketlerin ticari defter ve belgeleri üzerinde 

karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılmasından sonra, toplanan deliller bütün halinde 

değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı 

şekilde beraat kararı verilmesi, 

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş 

olduğundan, hükmün 5320 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’un 

321. maddesi gereğince BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 6548/1-1 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından: 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2014/6900 

Mahkemesi : Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 17/06/2013 gün ve 2012/76 E. 2013/373 K. 

Sanık : Recep Kavalcı 

Katılan : Gelir İdaresi Başkanlığı 

Suç : 213 sayılı VUK’ya aykırılık (Sahte fatura düzenlemek) 

Suç Tarihi : 2009, 2010 

Uygulama : Beraat 

Tebliğ Tarihi : 25/07/2013 

Temyiz Eden ve Tarihi : Katılan vekili 26/07/2013 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Sanığın, soyadını dahi hatırlayamadığı Bülent isimli bir kişi ile gayriresmi ortaklığı 

bulunduğu, bir ay kadar çalıştıkları ve işlerinin iyi gitmemesi üzerine adına vekâleti de 

bulunmayan bu kişinin, "işler iyi gitmiyor, boşuna kira vermeyelim, kapatma işlerini hallederim" 

dediğini, kendisinin de onun sözüne itibar ederek memleketine döndüğü, muhasebeciye de 

ulaşamadığı şeklindeki savunmasının iş hayatının olağan işleyişine uygun olmaması karşısında; 

Ba-Bs formlarının incelenmesinde, sanıktan mal ya da hizmet aldığını belirten mükellefler 

hakkında yapılmış karşıt incelemeler varsa, buna ilişkin raporların ve bildirilen faturaların 

getirtilip, bu kişiler hakkında sahte fatura kullanmak suçundan açılmış ilgili davalar var ise 

dosyalarının getirtilip incelenerek, tüm kanıtlarla birlikte sanığın hukuki durumunun 

değerlendirilip belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması, 

Yasaya aykırı bulunduğundan, hükmün 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca 

BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 6546/1-1 

————— 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2014/1616 

Mahkemesi : Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 24/09/2013 gün ve 2013/144 E. 2013/485 K. 

Sanık : Necati Barış Onar 

Katılan : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

Suç : Vergi usul kanununa muhalefet (2009 yılında sahte fatura 

kullanmak) 

Suç Tarihi : 2009 

Uygulama : 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b maddesi, 5237 sayılı 

TCK.nun 43/1, 53 maddeleri gereğince sanığın 3 yıl 9 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına. 

Tebliğ Tarihi : 11/12/2013 

Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık Necati Barış Onar 11/12/2013 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Sanık savunmasında suçsuz olduğunu savunmuş olduğundan gerçeğin kuşkuya yer 

bırakmaksızın tespiti amacıyla; sanığın 2009 yılında kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan 

faturaları düzenleyen Mehmet Doğan, Ramazan Suna ve Murat Güngör haklarında "2009 yılında 

sahte fatura düzenlemek" suçundan dolayı dava açılmış olup olmadığının ilgili Vergi 

Dairelerinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyalarının celp ile incelenerek 

özetlerinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin 

dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaları düzenleyen Mehmet Doğan, Ramazan Suna ve Murat 

Güngör’ün tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerinin tespit edilmesi sanığı tanıyıp tanımadıklarının ve 
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faturaları kime verdiklerinin sorulması, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının 

belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm 

belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan banka 

hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler, faturaları düzenleyen Mehmet Doğan, 

Ramazan Suna ve Murat Güngör’ün yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate 

alınarak faturaları düzenleyen Mehmet Doğan, Ramazan Suna ve Murat Güngör ile sanığın ticari 

defter ve belgeleri üzerinde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması toplanan deliller bütün 

halinde değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik 

soruşturma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan hükmün bu 

sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı 

CMUK.nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 6545/1-1 

————— 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2014/195874 

Mahkemesi : Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 27/12/2013 gün ve 2011/53 E. 2013/1331 K. 

Sanık : Ziyattin Aras 

Katılan : İl Muhakemat Müdürlüğü 

Suç : Vergi usul kanununa muhalefet 

Suç Tarihi : 2005 - 2006 

Uygulama : Beraat. 

Tebliğ Tarihi : 05/02/2014 

Temyiz Eden ve Tarihi : Katılan vekili 06/02/2014 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Oluşa, 05.05.2010 tarihli Vergi Tekniği Raporu içeriği ve ekleri ile dosya içeriğine göre, 

sanığın atılı suçları işlediği anlaşıldığı halde mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar 

verilmesi, yasaya aykırı bulunduğundan hükmün CMUK'nun 321. maddesi uyarınca 

BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 6544/1-1 

————— 

Bölüm : 11. Bölüm 

Tebliğname No : 2014/142311 

Mahkemesi : Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 12/12/2013 gün ve 2012/138 E. 2013/767 K. 

Sanıklar : 1 - Ümit Dursun 

  2 - Rıdvan Deniz 

  3 - Yusuf Arpa 

  4 - Cemil Apaydın 

Katılan : Maliye 

Suç : Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak 

Suç Tarihi : 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 Yılları 

Uygulama : 1 - Sanık Ümit Dursun’un 

  a - 2007 yılında sahte fatura düzenlemek ve kullanmak 

suçlarından 213 sayılı VUK.nun 359/b-l; TCK.nun 43, 62, 53, 

51 maddeleri gereği 18 ay 22 gün hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, belli hakları kullanmaktan yoksun 

bırakılmasına, ertelemeye ve 18 ay 22 gün denetim süresi 

belirlenmesine, 



17 Temmuz 2016 – Sayı : 29773 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

  b - 2008ve 2009 yıllarında sahte fatura düzenlemek kullanmak 

suçlarından iki kez 213 sayılı VUK.nun 359/b-l; TCK.nun 43, 

62, 53. maddeleri gereği 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 

cezalandırılmasına ve belli hakları kullanmaktan yoksun 

bırakılmasına, 

  2 - Sanık Rıdvan Deniz’in, 

  a - 2007 yılında sahte fatura düzenlemek ve kullanmak 

suçlarından 213 sayılı VUK.nun 359/b-l; TCK.nun 43, 62, 53, 

51 maddeleri gereği 18 ay 22 gün hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, belli hakları kullanmaktan yoksun 

bırakılmasına, ertelemeye ve 18 ay 22 gün denetim süresi 

belirlenmesine, 

  b - 2008 ve 2009 yıllarında sahte fatura düzenlemek ve 

kullanmak suçlarından iki kez 213 sayılı VUK.nun 359/b-l; 

TCK.nun 43, 62, 53. maddeleri gereği 3 yıl 1 ay 15 gün hapis 

cezası ile cezalandırılmasına ve belli hakları kullanmaktan 

yoksun bırakılmasına, 

  3 - Sanık Yusuf Arpa’nın, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sahte 

fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarından üç kez 213 sayılı 

VUK.nun 359/b-l; TCK.nun 43, 62, 53. maddeleri gereği 3 yıl 

1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve belli hakları 

kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 

  4 - Sanık Cemil Apaydın’ın 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 

sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarından üç kez 213 

sayılı VUK.nun 359/b-l; TCK.nun 43, 62, 53, 58. Maddeleri 

gereği 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ve 

mükerirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına dair. 

Tebliğ Tarihi : Sanık Ümit Dursun -   Yüze karşı 

  Sanık Rıdvan Deniz -   Yüze karşı 

  Sanık Yusuf Arpa -      Öğrenme 

  Sanık Cemil Apaydın - Yüze karşı 

Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık Ümit Dursun -   16.12.2013 

  Sanık Rıdvan Deniz -   12.12.2013 

  Sanık Yusuf Arpa -      17.12.2013 

  Sanık Cemil Apaydın - 13.12.2013 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen 

delillere ve göre; 

1 - Sanıkların üzerlerine atılı suçu işlemediklerini ve hakkında işlem yapılan tüzel 

kişiliğin gerçek sorumlusu olmadıklarını beyan etmeleri ve tüzel kişiliğin birden fazla 

temsilcisinin bulunması karşısında, cezai olarak sorumlunun tespiti için, cezaların şahsiliği 

ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak suçun 

şekil sorumlusu değil, ayrıntısını bilen ve oluşmasında rolü olan kanuni temsilcisi tespit 

edilmeden ve sanıkların müştereken sorumlu olduğu belirlenmeden sanıkların mahkumiyetine 

karar verilmesi, 

2 - Sanıklar hakkında düzenlenen vergi suçu raporu, mütalaa ve iddianamede sahte fatura 

düzenleme ve kullanma eylemlerinden ayrı ayrı dava açıldığı yazılı şekilde tek uygulama 

yapılması. 

Yasaya aykırı bulunduğundan sanıkların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla 

hükmün CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASI, talep ve dosya tebliğ olunur.  

 6543/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ ÇALIŞTIRILMASI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinalarının Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/263604 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km.   Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya 

Döneminde Merkez bölge kantarlarında ± % 20 toleranslı 

458.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 3 seyyar ve 1 

sabit pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve 

makinenin, bakım - onarım ve revizyonu işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 28.07.2016 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6658/1-1 
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ATIK SU ARITIM TESİSLERİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisleri İşletilmesi Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/263600 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km.   Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde 

1 Çevre Mühendisi ve 9 İşçi ile Atık Su Arıtım 

Tesislerinin İşletilmesi Hizmeti işi. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 120 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.07.2016 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6659/1-1 
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Supply for Sivas Enterprise Development Centre and 

Osmaniye Enterprise Development Centre 

EuropeAid/138257/ID/SUP/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 

Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) intends to award a supply contract 

for Sivas Enterprise Development Centre and Osmaniye Enterprise Development Centre in Sivas 

and Osmaniye with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional 

Competitiveness" for Community assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance 

(IPA). The tender dossier is available from  

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign 

Affairs, Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) 

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat: 23 İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 

Çankaya/Ankara, Turkey  

and will also be published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. 

 and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr 

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) 23.08.2016.  

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr. 6647/1-1 

—— • —— 
Standard advertisement for local publication of local open tender procedures 

Supply of Equipment for “Bafra Business and Export 

Development Unit (BEDU)” 

EuropeAid/138232/ID/SUP/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign 

Affairs, Directorate of European Union Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to 

award a supply contract for supply, delivery, unloading, installation and commissioning of IT and 

Electrical Equipment and Furniture for Bafra Business and Export Development Unit (BEDU) in 

Bafra /Samsun with financial assistance from the Multi-annual operational programme “Regional 

Competitiveness” for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance 

(IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available from 

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat:23 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey and 

will also be published on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

www.ipa.sanayi.gov.tr. 

The deadline for submission of tenders is at 12:00 (noon) on 22.08.2016. Possible 

additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and 

MoSIT/DoEUFP  websites:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

www.ipa.sanayi.gov.tr. 6648/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve 298 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/06/2016 tarih ve 1182 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 16390 ila 16398 nolu adaları, imarın 13916 ila 13922 nolu 

adaları, imarın 13410 ila 13416, 13418 ila 13435, 13437 ila 13443, 13445 ila 13462, 13464 ila 

13478 nolu adaları, imarın 40004, 40005, 40007, 40008, 40009 ve 40010 nolu adaları, imarın 

45859 ila 45869 nolu adaları, imarın 45652, 45653, 45654, 45656, 45657, 45658, 45660, 45661, 

45662 nolu adaları ve imarın 46290, 46291, 46292, 46293, 46304, 46305, 46306, 46307, 46308 

nolu ada/parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 15/07/2016 günü 

Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6587/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Buca İlçesi, 587 ada, 631 parsel üzerindeki 746888 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 16. İdare 

Mahkemesinin 2015/1825 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 04.03.2016 

tarihli ve E.2015/1825-K.2016/603 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı Denetim 

Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.07.2016 tarihli ve 16123 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6591/1-1 

—— • —— 

Keçiören Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

Keçiören Anadolu Lisesi Müdürlüğünden 29/06/2016 tarih ve 900/497 sayılı tecziye 

yazısı  

Sibel ÖZKAN Keçiören Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni 

1 - Adına dört ayrı icra takibi olduğu iddiası subüt bulunduğundan 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 125/B-k maddesi gereğince "KINAMA" cezası; 

2 - "Okulda arkadaşları ile düzenlenen döviz gününde aldığı dövizleri ödemediği" iddiası 

subüt bulunduğundan; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-d maddesi gereğince " 

KINAMA" cezası; 

3 - Sağlık Kurumlarından aldığı bazı hastalık raporlarının aslını veya bir örneğini disiplin 

amirine yasal süre içerisinde intikal ettirmediği" iddiası subüt bulunduğundan; 657 Sayılı Devlet 

Memurları kanununun 125/B-a maddesi gereğince " KINAMA" cezası; 

4 - Sağlık Kurumlarından aldığı bazı hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda 

tereddüt bulması nedeniyle sevk edildiği hakem hastaneye gitmediği" iddiası subüt 

bulunduğundan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" 

cezası; tevhiden KINAMA cezası ile tecziye edilmiştir. 

Not : T.C. Anayasasının 129 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. ve 

136. Maddesi gereği tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Üst Disiplin 

Kuruluna itiraz hakkı bulunmaktadır. 

Adres : Tepebaşı Mah. Sanatoryum Cad. No: 168 Keçiören/ANKARA 

E-Posta : 974817@meb.k12.tr 

Tel : (312) 314 33 98 

Faks : (312) 314 33 98 6559/1-1 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce LAMBİRİ SİSTEM İNŞ. TAAH. 3K YAPI DEK. AKUSTİK adına 

tescilli IM004983/11.05.2012 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 

Ek Tahakkuk tutarlarına ilişkin yazılar yükümlüsünün Sanayi Mah. Sanayi Siteleri 5. Sok.        

No: 57-58 ERZURUM adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat 

mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK 

tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun 

hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 

BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO. TUTAR 

IM004983/11.05.2012 16ET34220026 

KDV:            48.113,00-TL 

KKDF:          14.279,00-TL 

TOPLAM:     62.392.00-TL 

 6625/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 

mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi Fesih Gerekçesi 

Mustafa Avşar 

Çorum 
19-hyb-2999 TS 13573 18.04.2016 Firma İsteği 

Gırgıroğlu Otomotiv Tic. A.Ş. 

Amasya 
19-hyb-1575 TS 12047 20.05.2016 Firma İsteği 

Meroto Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 

Merzifon/Amasya 
19-hyb-284 TS 12047 20.05.2016 Firma İsteği 

Ede Lojistlik Pet. Ürün. Teks. İnş. Oto 

Gıda Tar. Hayv. San.ve Tic. Ltd. Şti. 

Merzifon/Amasya 

19-hyb-3191 
TS 11939 

TS 12820 
20.05.2016 Firma İsteği 

Elektronik Market Paz. ve Tic. Ltd. Şti. 

Çorum 
19-hyb-3115 TS 12134 07.06.2016 Firma İsteği 

Akil Kurumsal Yönve Per. Bel. Dan. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Çorum 

19-hyb-2987 TS 13573 07.06.2016 Talimata Aykırılık 

Mustafa Sandıklıoğlu Sandıklıoğlu 

Oto Tamiri 

Sungurlu/Çorum 

19-hyb-2929 TS 12047 07.06.2016 Firma İsteği 

Bekay Asansör Ali Kavaklı 

Çorum 
19-hyb-2914 TS 12255 09.06.2016 Talimata Aykırılık 

 6660/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 16/7/2016 tarihli ve 29772 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Genelkurmay
Başkanlığına Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

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
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


