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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATINI KURTARMA

REHABİLİTASYON EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmenlik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kur-

tarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
f) Yaban hayatı koruma gönüllüsü: Yurt içinden ve yurt dışından Merkeze gelen, yaban

hayatına ilgi duyan ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, Merkezdeki tedavi, bakım ve
besleme konularında yardımcı eleman olarak görev alan kişileri,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Batı Anadolu olmak üzere Türkiye’deki ya-

ban hayvan türlerinin belirlenmesi, koruma altında bulunan türlerin korunması ve çoğaltılma-
sını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan araştırmacıları destekle-
mek, eğitimler düzenlemek, hastane, laboratuar, barınak, istasyon, gözlem evleri, hayvanat
bahçesi ve koruma ve kontrol alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı yaban
hayvanlarının tedavisi, bakımı, rehabilitasyonu, gerekli hallerde ötenazisi, doğada yayılan bu-
laşıcı hastalıkların belirlenmesi ve profilaktik önlemlerin alınması ile tedavisi tamamlanan can-
lının yeniden doğaya kazandırılmasını sağlayacak yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için
gereken mekanizmaların, organizasyonların ve işbirliklerinin kurulmasını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur;
a) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış bakıma muhtaç memeli,

kuş, sürüngen ve çift yaşamlı yaban hayvanlarının koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme
ve türe özgü rehabilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabi-
litasyon imkanları oluşturmak,

b) Türkiye’deki yaban hayvanı türlerinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla bilimsel
araştırmaların yapılmasını sağlamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler hazırlayarak Türkiye’deki yaban hayatının ko-
runması, geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili görev almak,

c) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, çalıştay ve kurs gibi
bilimsel ve eğitici faaliyetler düzenlemek, yaban hayatı uzmanı sertifikası vermek,

ç) Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak,
d) Yaban hayatla ilgili karşılaşılan sorunlarda kamu kurum kuruluş ve özel sektör ku-

ruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, talep olması halinde yaban hayvanları barındıran bi-
rimlerde bu amaçla inceleme yapmak,

e) Yurtiçinde ve yurtdışında aynı amaçla faaliyet gösteren merkez/merkezlerle iş birliği
içinde olmak, bu merkez/merkezlerden konusunda uzman kişilerin getirilmesini sağlayarak
eğitim programları açmak,

f) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen yurt dışı ve yurt içi
gönüllüleri kabul etmek ve eğitim programları oluşturmak, bu kişilerin yaban hayatı konusunda
uzmanlaşmalarını sağlamak ve Merkez tarafından iki yıl süreli şekilde sertifikalandırılarak,
buna ilişkin kayıtları tutarak, yapılan faaliyetler konusunda raporlar hazırlamak,

g) Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanları üzerinden öğrencilere doğayı
tanımaya ve korumaya yönelik farkındalık eğitimleri vermek,
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ğ) Doğaya dönemeyecek durumda olan ve nesli tehlike altında bulunan yaban hayvan-
larını üretim amaçlı kullanmak ve yavrularının doğaya dönmelerini sağlayarak, popülasyon
dengesini korumak,

h) Yaban hayvanları ve yaban hayatı bilgisi ile ilgili müze, kitaplık, dokümantasyon
merkezi kurmak ve halkı bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgesel gibi yazılı ve
görsel materyaller hazırlamak,

ı) Yaban hayvanlarının yaşayışları ve doğal yaşam alanları ile ilgili yapılan araştırmalar
temelinde kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirerek yaban hayatla toplumsal yaşam alanı
arasındaki bağın ve sınırların kurulmasına ve korunmasına katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden
sona erer ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki
çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve de-
netiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından
iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yar-
dımcıları; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdür
Yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevin-
den ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu top-

lantıyı çağırmak ve gündemi hazırlamak.
b) Müdür Yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Merkezin personel ihtiyacını ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi

ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Müdür Yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma

programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.
e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
f) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasındaki

koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak.
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün Üniver-

sitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından teklif edilen ve Rektörce belirlenen üç
öğretim üyesi olmak üzere, toplam altı üyeden oluşur. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık
eder. Üyeler üç yıllığına Yönetim Kuruluna görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez Müdürün başkanlığında olağan olarak toplanır.
Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz
olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, da-

nışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yö-
netimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerile-
rine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan
araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek,
d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda iki kez ve/veya gerektiğinde

toplanmak,
e) Müdür tarafından sunulan personel ihtiyacını görüşüp karara bağlamak,
f) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma

raporlarını, planlarını tespit etmek ve hazırlamak,
g) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularına

ilişkin önerilerini değerlendirip karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmenlik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesinin tüm eğitim, öğre-

tim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme

Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme; eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyet-

lerde bulunur:

a) Üniversitede üretilen bilimsel sonuçların uygulanmasını, oluşturulan fikri ve sınai

mülkiyet haklarının değerlendirilmesini, yasal olarak korunmasını, teknoloji transferini ve ti-

carileştirilmesini sağlamak,

b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-

lecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma-geliştirme ve benzeri hizmetleri yap-

mak,
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c) Üniversitenin faaliyet alanları ile ilgili her türlü analiz, anket, bakım, danışmanlık,

değerleme, deney, ekspertiz, fizibilite, fotoğraflama, harita, kalibrasyon, kontrol, modelleme,

muayene, onarım, ölçüm, planlama, programlama, projelendirme, prototip geliştirme, sentez,

tahlil, tasarım, test, tetkik, uygulama, üretim ve yazılım işlerini ve hizmetlerini yapmak ve bun-

lara ilişkin raporlar düzenlemek,

ç) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler dü-

zenlemek ve bunların gerektirdiği hizmetleri yapmak,

d) Kurslar, sertifika ve hizmet içi eğitim programları açmak ve bunların gerektirdiği

hizmetleri yapmak,

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları çerçevesinde iş

ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve

satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere bir Yürütme Kurulu oluş-

turabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu;

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, enstitü mü-

dürleri, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye ve bir mu-

hasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma

merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00.- (Yüzbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve

18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Mad-

desine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin on üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını ye-

rine getiremeyen öğrenciler, bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için katkı payı/öğ-

renim ücreti ödemeksizin kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup;

farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık

ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim

kurumunda eğitimine devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder.

(2) Özel öğrenci işlemlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal

diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına

kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen azami süredir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2014 29066

2- 15/9/2014 29120

3- 19/5/2015 29360

4- 09/7/2015 29411

5- 10/12/2015 29558

6- 20/3/2016 29659
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Yaşar Üniversitesinden:
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yaşar Üniversitesi ön lisans ve lisans öğren-

cilerinin kayıtları, eğitim-öğretim esasları, sınavları ve mezuniyet koşullarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı, Yaşar Üniversitesinde yürütülen ön lisans

ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı ortalama: Bir grup dersin her birinden alınan notun o dersin kredi saati ile

çarpılmasıyla elde edilen toplamın, bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesiyle bulunan
ortalama değeri,

b) Bölüm: Yaşar Üniversitesi fakültelerine, Meslek Yüksekokuluna ve Yüksekokula
bağlı bölümlerden her birini,

c) Dekanlık: Yaşar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlıklarını, 
ç) Dönem: Güz ve bahar yarıyıllarının her birini,
d) Fakülte: Yaşar Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) Hazırlık Sınıfı: Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfını, 
f) İlgili kurul: Yaşar Üniversitesine bağlı fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarını,
g) İlgili yönetim kurulu: Yaşar Üniversitesine bağlı fakülte/Meslek Yüksekokulu yö-

netim kurullarını,
ğ) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS),
h) Meslek Yüksekokulu: Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
ı) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
i) Öğrenci: Yaşar Üniversitesi öğrencisini,
j) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Yaşar Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
k) Öğretim ücreti: İki dönem karşılığı olarak alınan yıllık ücreti,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Program: Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda mevcut programlardan her

birini,
n) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,
p) Yaşar Üniversitesi Kredisi: Dersin teorik saati ile uygulama saatinin yarısının topla-

mını,
r) Yatay Geçiş Komisyonu: Yaşar Üniversitesi Yatay Geçiş Komisyonunu, 
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ş) Yüksekokul müdürlüğü: Yaşar Üniversitesine bağlı Yüksekokul müdürlüklerini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitede YÖK tarafından zorunlu tutulan dersler dışında, eğitim-

öğretim dili İngilizcedir.
(2) Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile İngilizce dışındaki dillerde de

ders, program, bölüm veya hazırlık sınıfı açılabilir.
(3) Dil eğitimi almak zorunda olan öğrenciler ilgili hazırlık programına devam ederler.

Bu öğrenciler Hazırlık Sınıfının ilgili mevzuatına tabidirler.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Ön lisans/lisans eğitim-öğretim programında akademik yıl en az iki

dönemden oluşur. 
(2) Staj ve yaz okullarının süresi ve uygulama esasları, ilgili kurulların önerisi üzerine

Senato kararıyla düzenlenir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Üniversitede normal öğretim süresi ön lisans programlarında iki, lisans

programlarında dört akademik yıldır. Azami öğretim süresi ön lisans programlarında dört, lisans
programlarında yedi akademik yıldır.

(2) Yabancı dil hazırlık programının normal süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır. 
(3) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin;
a) Bölüm değiştirmeleri halinde önceki ön lisans ve lisans programlarında geçirdikleri

süre, öğretim sürelerine dâhil edilmez. Aynı bölüme yatay geçiş yapılması halinde geçirilen
önceki süre eğitim süresine dâhil edilir,

b)Yabancı dil hazırlık programında geçirdikleri süre ise eğitim süresine dâhildir.
(4) Dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki programdaki

geçirdikleri süre eğitim sürelerine dâhil edilmez.
(5) İzinli olunan dönem veya dönemler ile yaz eğitimi, öğretim süresi hesabına dâhil

edilmez.
(6) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin uzaklaştırıldığı süre öğretim sü-

resine dâhildir.
(7) Kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde mezun olamayan öğrenciler

ile yabancı dil hazırlık programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin 2547 sa-
yılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, üniversite ile ilişkileri ke-
silir.

(8) Yönetmelik hükümlerindeki azami öğretim süresinin hesabında, 2547 sayılı Kanu-
nun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte üniversitede kayıtlı olan öğrenciler ba-
kımından daha önceki öğretim süreleri dikkate alınmaz. 

(9) Dört yıl üst üste öğretim ücretinin ödenmemesi ve/veya kayıt yenilenmemesi halinde
öğrencinin ilişiği kesilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim programlarının yapılması, program ve ders değişik-

likleri ile yeni ders açılması teklifleri, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi üzerine
karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. 

(2) Eğitim-öğretim programları, teorik, teorik-uygulamalı, seminer veya uygulamalı
derslerden oluşur. 
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Akademik yıl
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dönem esasıyla yürütülür. Bir akademik

yıl, her biri Üniversite  tarafından belirlenen sürelerden oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye
dâhil değildir. Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilir.

(2) Akademik takvim, Senato tarafından her akademik yıl için akademik yılın başla-
masından en az altı ay önce belirlenir ve duyurulur. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen
tarih ve sürelere uymakla yükümlüdür.

(3) Yaz okulu, 27/4/2014 tarihli ve 28984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Uygulamaları

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili ku-

rulların başvurusu, Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kararı ve gerekiyorsa YÖK’ün onayı
ile ikinci öğretim, çift diploma programı, uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim ve dı-
şarıdan öğretim de yapılabilir. 

Yatay ve dikey geçiş
MADDE 11 – (1) Kurum içi veya kurum dışından yapılacak yatay geçiş başvuruları il-

gili yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde Yatay
Geçiş Komisyonunca değerlendirilir.

(2) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açık öğretim
ön lisans mezunları hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler, Üniversitece belirlenen düzeyde ba-
şarılı olduklarını belgelemeleri halinde, aşağıdaki hallerde yabancı dil hazırlık sınıfından muaf
tutulurlar;

a) Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden başarılı olanlar,

b) Gelmiş olduğu yükseköğretim kurumunda, geçiş yapılan bölüm/programın gerek-
tirdiği hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya bu sınıftan muaf tutulanlar.

Değişim programları
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek-

öğretim kurumları arasında yapılan işbirliği programları çerçevesinde yurt içi veya yurt dışın-
daki üniversitelerde öğretim görmek üzere izinli sayılabilir. 

(2) Değişim programları çerçevesinde verilen izinlerde, 33 üncü madde hükümleri uy-
gulanmaz.

(3) Değişim programları çerçevesinde yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde
öğretim görecek Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin bu kurumlarda alacakları derslerin ve uy-
gulamalar ile yapacakları stajların, ilgili bölüm/program başkanlığı ve yönetim kurulu tarafın-
dan önceden onaylanması gerekir. 

Yan dal programı
MADDE 13 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu programa ek olarak bir yan dal programına

kaydolmak üzere başvurabilir. Yan dal programı, farklı bir lisans programı anlamını taşımaz
ve programa ilişkin hususlar ilgili mevzuata göre belirlenir.

Çift ana dal programı
MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu programdan başka bir programa, eş zamanlı

olarak kaydolmak üzere başvurabilir. Çift ana dal programı, farklı bir lisans programıdır. Çift
ana dal programına ilişkin hususlar ilgili mevzuata göre belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt-Kabul Esasları

Öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri
MADDE 15 – (1) Üniversiteye lisans ve ön lisans programlarına öğrenci kabulü, aşa-

ğıdaki şekillerde yapılır:
a) Üniversite lisans ve ön lisans programlarına, ÖSYM tarafından yapılan seçme ve

yerleştirme işlemlerine göre öğrenci kabul edilir. Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı
kazanan veya kabul edilenlerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM veya Üniversite tarafından ilan edilen
tarihlerde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından, Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır. Be-
lirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybetmiş olurlar.

b) YÖK’ce düzenlenen esaslara göre belirli sanat dallarında özel yetenek sınav sonuç-
larına göre öğrenci kabul edilir.

c) Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitece belirlenen esaslar doğrultusunda, Ulus-
lararası İlişkiler ve Programlar Ofisi tarafından alınır. Bu başvurular ilgili bölüm başkanlığının
görüşü doğrultusunda yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ç) Üniversiteye ön lisans ve lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile öğrenci
kabulü, ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir.  

d) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan işbirliği anlaşması
kapsamında veya değişim programları çerçevesinde Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirli
bir süre için tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğretim süresinin
sonunda kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren not dökümü belgesi verilir. 

e) Üniversiteye, özel öğrenci sıfatıyla da öğrenci kabulü mümkündür. İlgili yönetim
kurulu tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip olanlar, lisans/ön lisans diploma prog-
ramlarında verilen dersleri alabilirler. Bu öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme de-
ğildir. Özel öğrenciler Yaşar Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar. 

(2) Üniversiteye öğrenci kabulü ile ilgili başvuru ve kayıtlar, akademik takvim ile baş-
vuru takviminde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.  

(3) Öğrencilerin Üniversiteye verdikleri belge ve bilgiler gerçeğe aykırı olduğu takdirde
Üniversite ile ilişkileri kesilir; Üniversiteden ayrılmışlar ise diploma dâhil tüm belgeler iptal
edilir ve gerekli yasal işlemler yapılır.

Öğretim bedeli
MADDE 16 – (1) Üniversitedeki ön lisans/lisans programlarının yıllık öğretim bedel-

leri, bir sonraki öğretim yılında geçerli olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci öğretim ücretini, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt süresi içinde

ödemekle yükümlüdür.
(3) Dönem ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz,

bu durumdaki öğrenci ders, sınav ve benzeri eğitim-öğretim etkinliklerine alınmaz.
(4) Öğrenci, lisans programında dört yıl, ön lisans programlarında iki yıl süresince ala-

cağı derslerin kredi değerine bakılmaksızın o yıl için belirlenen dönem ücretini öder.
(5) Eğitimini dördüncü fıkrada belirtilen sürede tamamlayamayan öğrenci, kredi başına

ücret üzerinden ödeme yapar. Bu ücretlendirme dönem ücretini aşamaz.
(6) Kayıtlandığı dönemde mezuniyet durumunda olup asgari 20 kredi şartının altında

ders alan öğrenci, kredi başına ücret üzerinden ödeme yapar. Bu ücretlendirme dönem ücretini
aşamaz. 21 ve daha fazla kredi alındığı takdirde dönem ücretinin tamamı ödenir.

(7) Hazırlık sınıfı güz dönemi yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci, bahar döne-
minde dönem ücretini ödeyerek kaydını yaptırır. 

14 Ağustos 2016 – Sayı : 29801                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(8) Özel öğrenciler kredi başına ücret öderler. Bu ücret, öğrencilik hakkı kazanıp kayıt
olunduğunda eğitim ücretinden düşülmez.

(9) Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz. 
(10) Disiplin cezası almış öğrencinin ceza süresi içerisinde yatırmış olduğu ücret dönem

ücretinden sayılır, iade edilmez.
Burslar
MADDE 17 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanacak burslarla ilgili tüm ko-

şullar, miktarlar ve süreler Üniversite tarafından belirlenen esaslara tabidir.
Dönem ders kayıtları
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğretim bedelini ödedikten sonra dönem ka-
yıtlarını yeniler ve ders kayıtlarını yaparlar. Tam burslu öğrenciler de kayıt yenileme ve ders
kayıtlarını yapmakla yükümlüdür.

Akademik danışmanlık
MADDE 19 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün/programın başkanı ta-

rafından bir akademik danışman görevlendirilir. Öğrencinin kayıt yenileme, bireysel ders prog-
ramı oluşturma ve ders alma-bırakma işlemleri danışmanının rehberliğinde yapılır. Öğrencinin
kayıt işlemlerindeki hata ve eksikliklerden öğrenci sorumludur.

Program müfredatları
MADDE 20 – (1) Lisans ve ön lisans programlarının müfredatı bölümlerin teklifi, ilgili

kurulun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. 
(2) Derslerin kredi değerleri, AKTS kredisi ve Yaşar Üniversitesi kredisi olarak düzen-

lenir.
(3) Bir müfredat, bir dönemde en az 28, en fazla 32 olmak üzere, ön lisans programları

için toplam 120, lisans programları için toplam 240 kredi olacak şekilde düzenlenir.
Not ortalaması
MADDE 21 – (1) Öğrencinin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not orta-

laması hesaplanarak belirlenir.
(2) Dönem not ortalaması, öğrencinin o dönem kayıt olduğu bütün derslerin başarı not-

larının sayısal değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin öğretim süresi boyunca kayıt olduğu bütün ders-

lerin başarı notlarının sayısal değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
(4) Ağırlık olarak derslerin AKTS kredi değerleri kullanılır.  
(5) Akademik not ortalamaları virgülden sonra iki basamak olarak gösterilir. Akademik

not ortalamalarında virgülden sonraki üçüncü basamak göz önüne alınmaz. 
(6) Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not değerlen-

dirmeye katılır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.
Ders yükü
MADDE 22 – (1) Öğrenci bir dönemde en az 20 en fazla 40 kredilik ders alabilir. An-

cak, lisans eğitimini sekiz dönemde, ön lisans eğitimini iki yılda tamamlayamayan veya me-
zuniyet durumunda olan öğrenci için asgari kredi şartı aranmaz.

(2) Öğrencilerin birinci fıkra hükmüne tabi azami ders yükleri başarılı, sınamalı ve ba-
şarısız statülerine göre belirlenir.  Kayıtlı olduğu programa yeni başlayan öğrenciler için bu
statüler ikinci dönemin sonundan itibaren uygulanır.

(3) Yıllık ders içeren programlarda bu statüler yıllık başarı durumuna göre belirlenir.
Başarılı öğrenciler
MADDE 23 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2,00 ve üzeri

olan öğrenciler başarılı sayılır. 
(2) Başarılı öğrenciler bir dönemde en fazla 40 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             14 Ağustos 2016 – Sayı : 29801



(3) Herhangi bir dönem sonunda en az 28 kredilik ders yükü almış olmak ve (F), (U),
(W) veya (NA) notu almamış olmak koşulu ile dönem not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar
o dönem için onur öğrencisi, 3,50 ve daha fazla olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

(4) Disiplin cezası almış olan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi uy-
gulamasının dışında bırakılır.

Sınamalı ve başarısız öğrenciler
MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 1,75-1,99 aralı-

ğında olan öğrenci  sınamalı sayılır.
(2) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında olan öğrenci ba-

şarısız sayılır.
(3) Dönem kayıtları sırasında öğrencinin daha önceki dönemlerde bir harf notu almamış

olduğu bütün dersler o öğrenci için yeni ders olarak tanımlanır.
(4) Sınamalı statüsünde olan öğrenci, en fazla 20 kredilik yeni ders olmak üzere, toplam

en fazla 32 kredilik ders alabilir. Sınamalı statüsünde olan öğrenci, öncelikle daha önce (F),
(W), (U) ve (NA) notları ile tamamladığı, dersleri tekrarlar. Bunun yanı sıra daha önce (C-),
(D+) veya (D) notlarıyla tamamladığı derslerden istediklerini de tekrarlayabilir. Öğrencinin il-
gili dönemde tekrar edeceği yeterli ders bulunmaması durumunda 32 krediye kadar yeni derse
kayıtlanabilir.

(5) Başarısız statüsünde olan öğrenci, yeni ders alamaz. Bunun yerine öncelikle tek-
rarlamak zorunda olduğu (F), (W), (U) ve (NA) notlu dersler ile daha önce (C-), (D+) veya
(D) notlarıyla tamamladığı derslerden istediklerini tekrarlar. Bu durumdaki öğrenciler toplam
en fazla 32 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrencinin ilgili dönemde tekrar edeceği ders bu-
lunmaması durumunda en fazla 20 krediye kadar yeni derse kayıtlanabilir.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 25 – (1) Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını,  aka-

demik takvimdeki ders ekleme-ders bırakma süresi içinde, danışmanlarının rehberliğinde de-
ğiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler. 

(2) Zorunlu bir dersin başka bir zorunlu dersin alınması kaydıyla bırakılması müm-
kündür.

(3) Ders kayıtlarını süresinde tamamlayamayan öğrenciler, en son ders ekleme-bırakma
süresi içinde kayıtlarını tamamlayabilirler.

(4) Ders ekleme-bırakma bitim tarihinden sonra ders kayıt işlemi yapılmaz.
(5) Öğrenci kayıtlanmamış olduğu derse devam edemez ve sınav ve diğer yükümlü-

lüklerini yerine getiremez. Aksi durum derse kayıt olunduğu anlamına gelmez, verilen notlar
not döküm belgesine işlenmez.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Başarılı öğrenciler daha önce ancak  (C-), (D+) ve (D) notu almış

oldukları bir dersi, ders ekleme-bırakma döneminde ve derste yer olması kaydıyla tekrarlaya-
bilirler. 

(2) Sınamalı ve başarısız statüsündeki öğrenciler daha önce (C-), (D+) ve (D) notu almış
olduğu derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(3) Programındaki zorunlu bir dersten (F), (U), (W) ve (NA) notlarından birini alan öğ-
renci, o derse açıldığı ilk dönemde öncelikle kayıt olmak zorundadır. 

(4) Programındaki seçmeli bir dersten (F), (U), (W) ve (NA) notlarından birini alan öğ-
renci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine aynı ders grubundan bir başka seçmeli dersi ala-
bilir. 

Ders saydırma
MADDE 27 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan ya da Üniversitedeki başka

programlardan alınmış derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın müfredatındaki zorunlu
veya seçmeli derslere ya da seçmeli ders gruplarına sayılacak dersin programın öğretim dili
koşullarına uygun olması gereklidir.
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(2) Yatay ve dikey geçişlerde başka bir yükseköğretim kurumundan alınmış dersler say-
dırılabilir. Bu dersler alındığı kurum ve/veya programdaki adı ve kodu ile öğrencinin not döküm
belgesine işlenir. 

(3) Bir ön lisans veya lisans programını bitirip aynı veya bir başka ön lisans veya lisans
programına başvuran öğrencilerin daha önce bitirdiği programda almış olduğu derslerin intibakı
yapılmaz. 

(4)  İntibak edilen derslerin veya stajların harf notu, not döküm belgesine işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Süreçleri

Dersler
MADDE 28 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında aşağıdaki dersler yer

alır:
a) Zorunlu ders grubu, program zorunlu dersler, Üniversite zorunlu dersler ve YÖK zo-

runlu derslerinden ibarettir. Bunlardan;
1) Program zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun ola-

bilmesi için başarılı olması gereken derslerdir. Program zorunlu derslere, ilgili fakülte kurul
kararı ile aynı zamanda bir başka bölümün seçmeli ders statüsü de verilebilir.

2) Üniversite zorunlu dersler (UFND), öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olmak
zorunda olduğu, bilgi-görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla aldığı derslerdir. Bu dersler,
Senato tarafından belirlenen, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan derslerdir.

3) YÖK zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen derslerdir. 
b) Seçmeli ders grupları:
1) Alan seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında yer alan

seçmeli dersler arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Bir alan seçmeli der-
sinden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersin yerine, ders alma-bırakma süreci sonuna
kadar başka bir alan seçmeli dersi alabilir. Öğrenci, başarısız olduğu alan seçmeli ders yerine
başka bir alan seçmeli ders alarak bu derse ait yükümlülüğünü yerine getirir, ancak her hâlü-
kârda başarısız olduğu alan seçmeli dersi not döküm belgesinde yer alır.

2) Üniversite seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programa destek niteliği taşıyan,
yan dal ve/veya çift ana dal yapmaya fırsat verecek dersler ile öğrencinin ilgi alanı doğrultu-
sunda almak istediği derslerden ve Senato tarafından onaylanan derslerden oluşur. Bu dersler
aynı zamanda bir programın alan seçmeli dersi olabilir. Öğrenci, başarısız olduğu Üniversite
seçmeli dersi yerine aynı derslerin içinden bir başka Üniversite seçmeli dersi alıp başarmak
zorundadır. Bir ders aynı anda hem alan seçmeli hem de Üniversite seçmeli ders yerine saydı-
rılamaz.

c) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki dönemlerde yer alan derslerden bir veya
birkaçının başarılması zorunlu olan derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve
Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Eş koşullu dersler, alınabilmesi için bulunduğu dönemlerde yer alan derslerden bir
veya birkaçının kayıtlanması zorunlu olan derslerdir. Bu dersler blok halinde eklenir/bırakılır
veya bu derslerden blok halinde çekilme yapılır. Eş koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve
Senatonun kararıyla belirlenir.

d) Sertifika dersleri, öğrencinin talebi doğrultusunda, alıp devam etmesi halinde katılım
yahut başarı belgesi alabileceği, ilgili müfredatta bu şekilde tanımlanmış ders ve ders grupla-
rıdır. Bu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için aranan asgari kredi miktarında dikkate alın-
maz. Bu statüde alınan derslerde devam zorunluluğu yerine getirilmesi durumunda katılım,
ders veya derslerden geçilmesi halinde başarı sertifikası verilir.
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Derslere devam, sınav ve değerlendirme
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders kapsamındaki her türlü etkinliğe

katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından
değerlendirilir.

(2) Derslere devam, sınavlar ve değerlendirme ile ilgili hususların her dersin öğretim
elemanı tarafından belirlenip, ders izlencesinde eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilere
duyurulması zorunludur. Ders izlencesinde aksi belirtilmedikçe dönem sonu sınavına katılmak
için teorik ders saatlerinin en az %70’ine, uygulama ders saatlerinin de en az %80’ine devam
zorunludur.

(3) Derse devam zorunlu olup ders programında saatleri çakışan dersler hiçbir şekilde
ve hiçbir koşul altında aynı anda alınamaz. 

(4) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(5) Sınav çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Ara sınav: Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye, yazılı, sözlü ve benzeri çalışmalar

içeren derslerin dönem içi değerlendirmeleri ara sınav olarak kabul edilir. Ara sınavların tarih-
leri ile dönem başarı notu içindeki ağırlığı ders izlencesinde belirtilmek zorundadır. 

b) Dönem sonu sınavı: Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye, yazılı, sözlü ve benzeri
çalışmalar içeren derslerin dönem içi değerlendirmeleri dönem sonu sınavı olarak kabul edilir.
Dönem sonu sınavlarının başarı notu içindeki ağırlığı ders izlencesinde belirtilmek zorundadır. 

c) Diğer değerlendirmeler: Öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenmek ve
ders izlencesinde yer almak kaydıyla kısa sınav, ödev, katılım, telafi, yazılı, sözlü ve benzeri
şekilde değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.  

ç) Mazeret sınavı: Niteliğine uygun olması koşuluyla ara sınav veya dönem sonu sı-
navlarından birine girmeyen öğrencilerden 33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen esas-
lar doğrultusunda geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenlere mazeret sınav
hakkı verilir. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kaybederler.

d) Tek ders sınavı: 34 üncü maddede belirtilen mezuniyet koşulları dikkate alınarak,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ders sınavı yapılır. 

(6) Sınav belgeleri dönem sonu sınavları sonrası en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne teslim edilir ve bu belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile
saklanır. Sınava ilişkin basılı belge sunabilecek durumda olmayan öğretim elemanları yapılan
çalışmaları sayısal (dijital) ortamda teslim ederler.

Notlar
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, ders izlencesinde açıkça

belirtilen dönem boyunca tamamladıkları sınav, ödev ve diğer çalışmalarının sonuçlarına göre
her dersin öğretim elemanı (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman) tarafından bir harf notu
ile belirlenir. Harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılması amacıyla 0,00 ile 4,00
arasında sayısal katsayı karşılıkları vardır. Harf notları ve katsayıları aşağıda belirtilmiştir. 

Harf Notu Katsayısı
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0,00
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(2) Diğer harfler ve anlamları aşağıdaki şekildedir.
Harf Notu Anlamı
S Yeterli
U Yetersiz
I Eksik
NA Devamsız
W Çekilme
T Transfer
P Devam
a) S notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
c) I notu dönem sonu sınavı olmayan ve/veya uygulamalı derslerde harf notu verilebil-

mesi için gerekli çalışmaları zamanında tamamlayamamış öğrenciler için verilebilir. Notların
son teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde harf notuna dönüştürülmemiş (I) notu otomatik
olarak F ya da U notuna dönüşür.

ç) NA notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA
notu F ya da U notu gibi işlem görür.

d) W notu öğrencinin yazılı başvurusu ile dersten çekilen öğrenciye verilir. W notu aka-
demik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz, ancak not döküm belgesinde gösterilir. Öğrenci
öğretim süresince lisans programlarında en fazla dört, ön lisans programlarında ise en fazla iki
dersten çekilebilir. Dersten çekilme başvurusu, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
Daha önceki bir dönemde C-, D+ ve D notunu yükseltmek amacıyla alınan bir dersten çekilen
öğrencinin akademik ortalaması hesaplanırken önceki aldığı not geçerli sayılır. 

e) T notu akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz.
f) P notu yıllık değerlendirilen derslerde öğrencinin başarıyla devam ettiğini gösterir

ve not ortalamasına dâhil edilmez.
g) Not ortalamasına dâhil edilen derslerde en az D, dâhil edilmeyen derslerde ise S notu

geçer nottur.
Notların açıklanması ve maddi hata itirazı
MADDE 31 – (1) Sınav, ödev ve diğer çalışmalara ilişkin değerlendirme notları öğretim

elemanı tarafından ilan edilir. 
(2) Öğrenciler, değerlendirme sonucunun ilanından itibaren en geç 3 iş günü içinde ya-

zılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak, maddi hata incelemesi isteyebilir. Öğretim
elemanı, dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, incelemeyi so-
nuçlandırır.

(3) Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme
sonucu, bir tutanakla tespit edilerek gerekli yönetim kurulu kararının alınması için ilgili de-
kanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(4) Harf karşılığı olarak ifade edilen ders başarı notları ise öğretim elemanları tarafından
dönem sonu sınav döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen süre içinde öğ-
renci bilgi sistemine girişi yapılarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, öğretim elemanının
başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders notlarında yapılan maddi
hatanın, en geç izleyen dönemin ders kayıtlarına kadar düzeltilmiş olması gerekir.
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Kopya ve intihal 
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, sınavda kopya çekmeye teşebbüs etmesi veya kopya

çekmesi, intihal yapması veya sunduğu bir akademik çalışmasını kendisinin yapmadığının sap-
tanması, proje veya staj raporunda intihal halinde durum ilgili öğretim elemanı tarafından bir
tutanak düzenlenerek derhal ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. Kopya
veya intihalde, o sınavdan veya ödevden F notu verilir. Öğrenci hakkında ayrıca, 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Mazeret ve izin
MADDE 33 – (1) Sınav izni, öğrencinin tablo 1’de tabloda gösterilen mazeretlerle Üni-

versite tarafından ilan edilen akademik takvimde belirlenen gündeki sınava giremeyecek olması
nedeni ile kendisine verilen yeniden sınava girme hakkıdır. Öğrenci; 

a) Mazeretli sayıldığı sürede herhangi bir sınava giremez, girdiği sınavlar geçersiz sa-
yılır,

b) Bir sınava katıldıktan sonra belirttiği mazeret girmiş olduğu sınav için kabul edilmez. 

(2) Ders izni, öğrencinin tablo 2’de gösterilen mazeretler nedeni ile Üniversite tarafın-
dan ilan edilen akademik takvimde belirlenen süre içinde derse katılamayacak olması nedeniyle
verilen izindir.
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(3) Dönem izni, öğrencinin Tablo 3’te gösterilen mazeretlerle Üniversite tarafından ilan
edilen akademik takvimde belirlenen dönemde eğitimine devam edememesi nedeni ile verilen
ve eğitim süresinden sayılmayan izin dönem veya dönemleridir. İzinli olunan süreler eğitim
süresinden sayılmaz. Bu sürelere ilişkin dönem ücreti alınmaz, alınmış ücret iade edilmez, bir
sonraki döneme mahsup edilir.

(4) Bahar döneminde hazırlıktan bölüme geçen öğrenci için öğretim ücreti bir sonraki
dönem ücretinden mahsup edilmek üzere tam olarak tahsil edilir ve hiçbir koşulda iade edil-
mez.

(5) Öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli sayılacağı süre lisansta en fazla
dört, ön lisansta en fazla iki dönemdir. 

(6) İzin dilekçesi, gerekli belgelerle beraber ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilir, müracaat
fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır. Zamanında yapılmayan başvurular
kabul edilmez.

(7) Öğretime YÖK kararı ile ara verilmesi durumunda söz konusu dönem boyunca öğ-
renci hakkında durumuna uyan izin işlemi yapılır. 

(8) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Mezuniyet
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

programının müfredatında gerekli olan krediyi tamamlaması ve genel not ortalamasının en az
2,00/4,00 olması zorunludur. Bu şartları karşılayamayanlardan:

a) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel
not ortalamalarının 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrenciler, ders
tekrarına ilişkin hükme tabi olurlar.

b) Yalnızca tek bir dersten proje, atölye uygulamaları, stüdyo, laboratuvar, seminer, staj
ve tez dersleri hariç olmak üzere F veya U notu almış oldukları için mezun olamayan öğrenci-
lere, akademik takvimde belirlenen tarihlerde sınav hakkı verilir. İkinci ve sonraki tek ders
sınav hakları için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücret uygulanır. Bu değerlendirmeler
sonucunda alınan harf notu F veya U notunun yerine geçer. Bu değerlendirmelerde mazeret
kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz. Değerlendirmelerde başarılı olsa bile
genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükme
tabi olurlar.
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Lisans diploması
MADDE 35 – (1) Üniversitede bir lisans programını Yönetmeliğin ilgili hükümlerine

uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğretim görmüş oldukları dalda lisans diploması verilir.
Diplomada öğrencinin hangi fakülte ve programdan mezun olduğu belirtilir. 

(2) Öğretimlerini 3,50 veya daha yüksek genel not ortalaması ile tamamlayanlar yüksek
onur, 3,00 ile 3,49 arasında genel not ortalaması ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu
durumları diplomada belirtilir. Disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

Ön lisans diploması
MADDE 36 – (1) Üniversitede bir ön lisans programını Yönetmeliğin ilgili hükümle-

rine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğretim görmüş oldukları dalda ön lisans diploması
verilir. Diplomada öğrencinin hangi yüksekokul ve programdan mezun olduğu belirtilir.

(2) Öğretimlerini 3,50 veya daha yüksek genel not ortalaması ile tamamlayanlar yüksek
onur listesi, 3,00 ile 3,49 arasında genel not ortalaması ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar.
Bu durumları diplomada belirtilir. Disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

(3) Lisans programlarının ilk dört döneminde verilen dersleri başarı ile tamamlayan
öğrenci de başvurduğu takdirde ön lisans diploması alabilir. Diplomasını alan öğrenciler lisans
eğitimine devam edemez.

Kayıt sildirme
MADDE 37 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı

olarak kişisel başvurmaları koşuluyla kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlere hiçbir ko-
şulda öğretim bedeli iadesi yapılmaz. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş dönemi hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga yönetmelik döneminde alınan notlar geçerlidir. Alın-

mış notların yeni yönetmelik hükümlerine göre dönüşümü yapılmaz.
(2) 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren yeni not sistemi uygulanır.
(3) 2016-2017 Akademik Yılında mevcut öğrencilerin, her iki dönemdeki ders yükleri

azami 40 AKTS’dir. Bölüme ilk defa kayıtlanacak öğrenciler (yatay ve dikey geçiş ile gelecek
öğrenciler dâhil) ise her iki dönemde de sadece müfredatında ilgili dönem için tanımlı olan
dersleri alırlar.

(4) 23 üncü ve 24 üncü maddelerde tanımlanan statüler, 2016-2017 Akademik Yılı Güz
Döneminin sonunda uygulanmaz, 2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren geçer-
lidir.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMBRAN MALZEMELERİ VE

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Membran malzemelerinin üretimi ve uygulamasına yönelik teknoloji geliştirmek ve

ulusal ölçekteki endüstri ve kamu sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak.
b) Üniversitede membran malzemelerinin geliştirilmesi ve uygulamaları konusunda te-

mel uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturmak, membran üretimi ve otopsisi hizmetlerini vermek.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin membran malzeme tedariki ve otopsi hizmet ihtiyaçlarını merkezin olanakları öl-
çüsünde karşılamak.

ç) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği
yapmak, disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar ve diğer

tesisleri kurmak ve etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak.
b) Laboratuvarlarda yapılan analizler ve AR-GE çalışma sonucu üretilen bilimsel so-

nuçları makale, bildiri ve kitap şeklinde yayımlamak.
c) Çalışma alanlarıyla ilgili konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplan-

tılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.
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ç) Disiplinlerarası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak.

d) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultu-
sunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

e) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

f) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent-
lerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak; Mer-
kezin geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulama-
larını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt dışı kurumların da kullanımına sun-
mak.

g) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle disiplinlerarası işbirliği yapmak ve
bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

ğ) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür, müdür yardımcıları.
b) Yönetim kurulu.
c) Danışma kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, ge-
rektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda mü-
dür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan
fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev
süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendi-
rilir.

(2) Müdür, üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için
müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yar-
dımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin
etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda
Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini yurt için-

de ve yurt dışında temsil etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Personel ihtiyacını belirleyip yönetim kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uy-

gun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.
f) Her yılsonunda, merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlayıp yönetim kurulunun olurunu alarak Rektörlüğe sunmak.
g) Yönetim Kurulu tutanaklarını Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kuruluna sunmak.
ğ) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla

temasa geçmek, disiplinlerarası işbirliği imkânlarını geliştirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Senato tarafından

belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya 6 aydan
fazla üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.
Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine,
en geç altı ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak perso-
nelin niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ile AR-GE gruplarını ve bunlarda görev-
lendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde
bulunmak.

c) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve AR-GE çalışmalarında ilgili araştırmacı,
telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hususlarda hukuki esasları ile gelirlerin dağılım ve
kullanımını ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını
belirlemek.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-
ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

e) Eğitim Programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri
belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kuru-
luna sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kurulu tara-
fından uygun görülen, Yıldız Teknik Üniversitesi içinden veya dışından konu ile ilgili Kamu
ve Özel Kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili toplamda en az beş en fazla
yirmi uzman kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez top-
lanarak, merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde
Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Danışma Kurulunun görev süreleri üç yıldır. Danışma
kurulu toplantılarında çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine Rektör tarafından tahsis edilen kadrolara yapılacak atamalar ile sözleşmeli personel
ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenim süresi aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversitenin lisans programlarında azami öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç yedi

yıldır. Ön lisans programlarında ise azami öğrenim süresi dört yıldır.
b) Bu sürelerin sonunda mezun olamayanlara,  başarısız oldukları bütün dersler için iki

ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş
ders için üç yarıyıl, ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere
dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız
sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve daha önce
hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-
mesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Ku-
rulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilen-
memesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

ç) Azami öğrenim süreleri sonunda,  öğrenim gördüğü programın eğitim planındaki
tüm derslerden başarılı olan ancak mezuniyet için gerekli Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)
şartını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, AGNO’larını yükseltmek için diledikleri dersler-
den sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve
daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

d) Ek sınav hakları sonunda, birden fazla başarısız dersi kalanların Üniversite ile ili-
şikleri kesilir.

e) Bir dersten başarısız olan ve sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, katkı payı/öğ-
renim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

f) (b)  ve (ç) bentleri gereğince sınırsız sınav hakkını kullananlardan, üst üste veya ara-
lıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme yaptırmayan öğrenciler, sınırsız sınav
hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve Üniversite ile ilişikleri kesilir.

g) Ek sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatoca belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrar-

layacağı teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının
en az %80’ine devam etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin;
a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması,
b) Üst üste dört yıl katkı payı/öğrenim ücretini ödememesi ve ders kaydı yapmaması,
c) Yükseköğretim mevzuatına göre zamanında öğrenimlerini tamamlayamaması,
ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması
durumunda,

Üniversite ile ilişiği kesilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Öğrenim süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin
hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA 
USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/9)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2016/7)

MADDE 1 – 7/7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İş-
leme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat:
2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Karar’ın 9/A maddesinde oluşumu ve görevleri tanımlanan Kurul, üyelerin talep
etmesi ve Başkanın daveti veya Başkanın resen daveti üzerine toplanır. Kurul, en az 7 iş günü
önceden haber vermek kaydıyla Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yeri ve tarihine
ilişkin değişikliklerin toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce üyelere duyurulması zorunludur.
Kurul toplantılarına, görüşülecek konuların niteliğine göre bilgi almak üzere, diğer bakanlık,
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri
de Başkan tarafından davet edilebilir. Toplantılara, Başkan, üyeler ve Başkan tarafından davet
edilenler ile Başkan tarafından Genel Müdürlükten katılması uygun görülen görevli personel
dışında kimse katılamaz.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2012 28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397

2- 30/1/2013 28544

3- 6/11/2013 28813

4- 26/10/2014 29157

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2010 27634
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/610 
KARAR NO : 2016/241 
Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı Kanunla değişik) suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/04/2016 tarihli ilamı ile 556 sayılı KHK. 61 A/l 
maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) 
cezası ile cezalandırılan ve taklit eşyaların müsaderesine karar verilen İsa ve Billor oğlu, 
10/06/1966 doğumlu, Ardahan, Merkez, Kartalpınar Mah./köy nüfusuna kayıtlı NEŞE SOLAR 
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6765 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/22 
KARAR NO : 2015/616 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu, Shterev ve Salceva oğlu, 06/09/1972 Plovdıv doğumlu, Stovço Maçonov No: 8-Plovdıv/ 
BULGARİSTAN adresinde oturur ANTON SHTEREV ASENOV hakkında yapılan yargılama 
sonunda; 1) mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.nun 62 ve 52/2 maddeleri 
gereğince 10 Ay hapis ve 500,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına. Suçun 
işlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay 
hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına 
çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 
52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL 
olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan 
çevrilen 6.000,00 TL adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate 
alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse 
çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa adli para cezasına ek 
olarak verilen 500,00.-TL. adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu 
dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde 
ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezalarının 
hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına. Sanıktan ele geçirilen ve yurda kaçak yollardan 
sokulduğu sabit olan toplam kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılı eşyaların bizzat 
müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi 
gereğince MÜSADERESİNE verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen sanık ANTON 
SHTEREV ASENOV'a yakalama emri tebliğ edilememiştir.  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan 
masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile ilanına 
karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 6764 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TORKMETRE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : Torkmetre alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/311810 
Dosya no : 1627474 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Torkmetre (60 adet) 
b) Teslim yeri  : T.T.K. Genel Müdürlüğü Bülent Ecevit Caddesi’ndeki 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.09.2016 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.09.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

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

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

İlan olunur. 7389/1-1 
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25 KALEM (10 GRUP) MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Tıp Fakültesine 25 Kalem (10 Grup) Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü 
ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/302021 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 
c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : www.hitit.edu.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Kalem (10 Grup) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı/ÇORUM 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 

(Doksan) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey 

Kampüsü MERKEZ/ÇORUM  
b) Tarihi ve saati : 28.09.2016 Çarşamba günü - Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 
4.3.3. İstekliler teknik şartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif 

dosyası içerisinde sunacaktır. 
4.3.4. İstekliler teknik şartnamede istenilen kalite belgelerini teklif dosyası içerisinde 

sunacaktır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmışBeş TürkLirası) doküman bedelini Hitit 
Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 
Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (28.09.2016 Çarşamba günü Saat 10:00) kadar Hitit 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 
ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 
MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 
eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 10 (On)’dur. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7392/1-1 
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PNOMATİK HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız ihtiyacı olan pnomatik hızlı bağlantı elemanları temini ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/318339 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    
15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan pnomatik hızlı 

bağlantı elemanları temini  
b) Niteliği ve miktarı : Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler, 

şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar 
dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına 
teslim edilmek üzere satın alınacaktır. 

 

Malzeme Adı ve 
Kodu Bağlantı 

Hortum 
Çapı Malzeme 

Çalışma 
Basıncı 

(En Çok) 

Çalışma 
Sıcaklığı 
(En Çok) Miktar 

Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G1/2” 10 mm 316L 30 BAR 150ºC 
50 

adet 
Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G1/4” 10 mm 316L 30 BAR 150ºC 
50 

adet 
Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G1/8”   8 mm 316L 30 BAR 150ºC 
50 

adet 
Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G1/4”   8 mm 316L 30 BAR 150ºC 
100 
adet 

Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G3/8”   8 mm 316L 30 BAR 150ºC 
100 
adet 

Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G1/8”   6 mm 316L 30 BAR 150ºC 
100 
adet 

Hızlı Bağlantı 
Rakoru 3901 

G1/2”   8 mm 316L 30 BAR 150ºC 
120 
adet 

Hızlı Bağlantı 
Dirseği 90º 3999 

G1/2” 10 mm 316L 20 BAR 120º 
30 

adet 
Hızlı Bağlantı 

Dirseği 90º 3999 
G1/4”   8 mm 316L 20 BAR 120º 

150 
adet 

Hızlı Bağlantı 
Dirseği 90º 3999 

G1/4” 10 mm 316L 20 BAR 120º 
30 

adet 
Hızlı Bağlantı Perde 
Geçiş Konnektörü 

3916 
   8 mm 316L 30 BAR 120º 

50 
adet 

Hızlı Bağlantı Perde 
Geçiş Dirseği  

90º 3639  
   8 mm 

NİKEL 
KAPLI 
PİRİNÇ 

30 BAR 150º 
50 

adet 



14 Ağustos 2016 – Sayı : 29801 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini  : 
a) İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 30,00  
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 26/08/2016 Cuma Günü 
d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 10.00 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7391/1-1 

—— • —— 
ASENKRON ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Asenkron 

elektrik motorunun alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/304833 
1 - İdarenin; 
a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 26 75-76-77 - 0 344 524 25 80 
c) Elektronik posta adresi : afsinelbistanbtermik@gmail.com 
2 - İhale konusu malın; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Asenkron elektrik motoru, 1 adet 
b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
3 - İhalenin yapılacağı; 
a) Yer : EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Tarihi ve saat : 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14:00 
4 - İhale dokümanı : (Dosya No: AEBS 2016/50) 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir. 
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV 
dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B 
Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 
8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 
 7303/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 03/03/2016 tarihli, 2016/1287 sayılı yazısına istinaden, 

Hrısto VELINOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 05/08/2015 tarihinde 15220700T44296 tescil 
sayıya kayden Pazarkule Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 01/02/2016 tarihine 
kadar yurtta kalma süresi verilen 1999 model, PB9349PC plakalı, BMW marka aracın,               
17-04/03/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait 
geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük 
Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 11/03/2016 tarihli, 16CK160100620 tanzim edilmiş 
olup, bahse konu para cezası bugüne kadar tahsil edilememiştir. 

Bu nedenle, 11/03/2016 tarihli, 16CK160100620 sayılı ceza kararı muhteviyatı 782,25-TL 
para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 
sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7388/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 12/01/2016 tarihli, 332477 sayılı yazısına istinaden, 
Zlatın KARANIKOLOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 15/02/2015 tarihinde 15220100T24384 
tescil sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 
14/08/2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1999 model, PB2660KA plakalı, Audi 
marka aracın, 05-14/01/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme 
Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük 
Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 17/01/2016 tarihli, 16CK16010099 tanzim edilmiş 
olup, bahse konu para cezası bugüne kadar tahsil edilememiştir. 

Bu nedenle, 17/01/2016 tarihli, 16CK16010099 sayılı ceza karan muhteviyatı 1.499,32-TL 
para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 
sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7387/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün 31/05/2016 tarihli, 1240 sayılı yazısına istinaden, 
Anton MLADENOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 05/03/2015 tarihinde 15221300T8719 tescil 
sayıya kayden Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 01/09/2015 tarihine 
kadar yurtta kalma süresi verilen 2001 model, H2869BH plakalı, BMW marka aracın,               
69-31/05/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait 
geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük 
Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 01/06/2016 tarihli, 16CK1601001392 tanzim edilmiş 
olup, bahse konu para cezası bugüne kadar tahsil edilememiştir. 

Bu nedenle, 01/06/2016 tarihli, 16CK1601001392 sayılı ceza karan muhteviyatı 1.490,00-
TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 
sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7386/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 93746 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine 
açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 08.06.2016 tarihli ve E.2015/1370-
K.2016/1915 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Rehber Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17917 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7437/1/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (C Blok) üzerindeki 579733 
YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 
802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, 
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 13.04.2016 tarihli ve 
E.2014/1695-K.2016/1159 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete 
ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.08.2016 tarihli ve 17584 sayılı Makam Olur’u 
ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 7437/2/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 32KI pafta, 845 ada, 6 parsel üzerindeki 23091 YİBF nolu 
inşaatın denetimini üstlenen 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.05.2016 tarihli ve E.2014/1726-K.2016/1359 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 17.05.2014 tarihli ve 29003 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17891 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7437/3/1-1 
————— 

Aydın İli, Çine İlçesi, 29-K-1-b pafta, 290 ada, 32 parsel üzerindeki 76502 YİBF nolu 
inşaatın denetimini üstlenen Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Mimar Mehmet Yalçın YAŞAN’ın (Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 30.03.2016 tarihli ve 
E.2014/1559-K.2016/1011 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 
07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Yalçın YAŞAN hakkında tesis 
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.08.2016 tarihli ve 17608 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7437/4/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIID pafta, 972 ada, 19 parsel üzerindeki 763427 YİBF 
nolu yapının denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yasemin ARTAR tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2016 tarih ve 
E.2014/1595-K.2016/2384 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Yasemin ARTAR (Denetçi 
No:5776, Oda Sicil No:21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.08.2016 
tarih ve 18248 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7436/1-1 



14 Ağustos 2016 – Sayı : 29801 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan 
Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de 
belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık 
ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için 
askerlik durum belgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil 
(İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) 
nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 
aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 
adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent 
kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi 
gereğince, Yabancı Dil (İngilizce metin çevirisi) Sınavına alınacaklardır. Sınav tarihi 
Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 
Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 
Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 
başvuru tarihi 28 Ağustos 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 
 

FAKÜLTE 
ADI 

BÖLÜM/ 
A.B.D. ADI 

KADRO 
ÜNVANI 

KADRO 
ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 
Doç.Dr. 1 

Doktora ve Doçentlik derecelerini 
Endüstri Mühendisliği alanında almış 
olmak. Otomatik Depolama ve Taşıma 
Sistemleri Tasarımı, Kuyruk Ağ 
Modelleme, Benzetim ve Benzetime 
Bağlı Optimizasyon alanlarında eğitim, 
araştırma ve yayınlar yapmış; tercihen 
yurtdışında akademik iş tecrübesine 
sahip olmak. 

İşletme 
Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Bölümü 

Doç.Dr. 1 

Doktora derecesini İşletme anabilim 
dalında, Doçentlik derecesini Finans 
alanında almış olmak. Yatırım Analizi 
ve Portföy Yönetimi, Finansal 
Liberalizasyon ve Finansal Risk 
Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma, 
yayınlar yapmış; tercihen yurt dışında 
akademik iş tecrübesine sahip olmak. 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 14 Ağustos 2016 – Sayı : 29801 

 

FAKÜLTE 
ADI 

BÖLÜM/ 
A.B.D. ADI 

KADRO 
ÜNVANI 

KADRO 
ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü, Medeni 
Usul ve İcra İflas 
Hukuku A.B.D. 

Doç.Dr. 1 

Doktora derecesini Özel Hukuk 
anabilim dalında, Doçentlik derecesini 
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 
anabilim dalında almış olmak. Medeni 
Usul ve İcra İflas Hukuku alanında 
eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış 
olmak; akademik iş tecrübesine sahip 
olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü, 

Anayasa Hukuku 
A.B.D. 

Yrd.Doç.Dr. 1 

Yüksek Lisans derecesini Kamu 
Hukuku veya Avrupa Birliği Hukuku 
alanında, Doktora derecesini Kamu 
Hukuku alanında almış olmak. Anayasa 
Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku 
alanlarında eğitim, araştırma ve 
çalışmalar yapmış olmak; tercihen 
akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü, Mali 
Hukuk A.B.D. 

Yrd.Doç.Dr. 1 

Yüksek Lisans derecesini İnsan Hakları 
Hukuku alanında, Doktora derecesini 
Kamu Hukuku alanında almış olmak. 
Mali Hukuk, Vergi Hukuku alanlarında 
eğitim, araştırma ve çalışmalar yapmış 
olmak; tercihen akademik iş tecrübesine 
sahip olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü, Ticaret 
Hukuku A.B.D. 

Yrd.Doç.Dr. 1 

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini 
Özel Hukuk anabilim dalında almış 
olmak. Ticaret Hukuku alanında 
araştırma ve çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Bölümü 
Yrd.Doç.Dr. 1 

Lisans derecesini İç Mimarlık, Yüksek 
Lisans derecesini İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı anabilim dalında, Doktora 
derecesini Peyzaj Mimarlığı alanında 
almış olmak. Eko-Kentler, Temel 
Tasarım, İç Mekanda Peyzaj alanlarında 
araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Mütercim-
Tercümanlık 

Bölümü 
Yrd.Doç.Dr. 1 

Yüksek Lisans derecesini İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, Doktora derecesini 
Çeviribilim alanında almış olmak. 
Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi, 
Akademik Çeviri Eğitimi alanlarında 
araştırma ve yayın yapmış olmak; 
tercihen akademik iş tecrübesine sahip 
olmak. 
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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
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2016/7)

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.


