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YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRES YÖNETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları ve uygulama alanları doğrultusunda yürüteceği faaliyetlere
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) Bölüm Temsilcisi: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü temsilen bir öğretim

elemanını,
b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
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c) Merkez: Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) İdari Sorumlu: Merkezin İdari Sorumlusunu,
f) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin temel amaçları, Başkent Üniversitesi lisans ve lisansüstü

öğrencilerinin zihin-beden sağlığında stresin rolü konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi ve
becerilerini artırmak, zihin-beden sağlığında stresin rolünün incelenmesi için araştırma projeleri
hazırlamak, ulusal ve uluslararası kurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak; stresin azal-
tılması amacıyla çeşitli uygulama programları geliştirmek; geliştirilen uygulama programlarının
etkililiğini bilimsel araştırmalarla değerlendirmek; etkililiği gösterilmiş olan stres azaltımı uy-
gulamalarını lisans ve lisansüstü öğrencilere öğretip onların bu alanda beceri geliştirmelerine
yardımcı ve aracı olmak; araştırmalardan elde edilen bulguları bilimsel platformlarda sunmak
ve yayınlamak; zihin ve beden sağlığının korunmasında stresin rolü konusunda kamuoyunda
farkındalık oluşturmak; bilgilendirmeler yapmak ve ihtiyacı olan kişilere, bireysel ve grup dü-
zeyinde psikoeğitim temelli danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacına ulaşabilmek için aşağıda belirtilen faaliyetler

içinde bulunur:
a) Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prog-

ramı Klinik Psikoloji Modülüne devam eden öğrencilerin, süpervizyon altında psikolojik de-
ğerlendirme, öngörüşme ve müdahale becerilerini geliştirmeleri için imkân sunmak,

b) Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ya-
parak zihin ve beden sağlığında stresin rolünün inceleneceği araştırmalar yapmak,

c) Bugüne kadar elde edilmiş ve edilecek bilgiler doğrultusunda, çeşitli türden bedensel
ve zihinsel hastalıklara yönelik stres yönetimi uygulama programları hazırlamak,

ç) Stres ve yönetimi konusunda hâlihazırda var olan psikometrik ölçüm araçlarının
adaptasyonunu yapmak ve bu konuda yeni ölçüm araçları geliştirerek alana kazandırmak,

d) Hazırlanan ve hastalıkların medikal tedavilerine destek olarak eklenen stres yönetimi
uygulamalarının etkililiğini incelemek,

e) Araştırmalardan elde edilen sonuçların, ilgili kişilerle paylaşılması amacıyla toplan-
tılar düzenlemek, yayın araçlarını kullanmak,

f) Bu konuyla ilgilenen psikoloji, tıp, hemşirelik, psikolojik danışma-rehberlik, ve ben-
zeri öğrencilerine staj imkânı sağlamak,

g) Koruyucu sağlık uygulamaları bağlamında, stresin zihin-beden sağlığındaki yeri ko-
nusunda, sağlık personelini, tıp, psikoloji, hemşirelik, sağlık hizmetleri, ve benzeri bölümlerin
öğrencilerini bilgilendirmek,

ğ) Stresin zihin-beden sağlığındaki yeri konusunda özellikle anne-baba adaylarını, öğ-
retmenleri, velileri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını, genel olarak toplumu bilinçlendirmeye
yönelik çeşitli eğitim, danışmanlık programları hazırlamak,

h) Belirtilen amaçlara ulaşabilmek için Merkez bünyesinde çeşitli birimler kurmak ve
bu birimleri çalıştırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Müdür yardımcısı,
c) İdari sorumlu,
ç) Yönetim Kurulu,
d) Danışma Kurulu.
Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.
Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezde çalışmalarını sürdüren uz-
man klinik psikologlardan birini kendisine yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevin-
den kısa süreli ayrılmalarında vekâleti, varsa yardımcısına veya iş programı uygun bir Yönetim
Kurulu üyesine bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusundaki çalışmaları düzenli bir şekilde

yürütmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Hizmetlerde kaliteyi sürekli geliştirme olanaklarını araştırmak ve uygulamak,
ç) Benzer çalışmaları sürdüren uluslararası kuruluşlarla iletişim kurarak, işbirliği ola-

naklarını araştırmak ve olası teklifleri Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezde sürdürülecek bilimsel araştırmalarda, ulusal ya da uluslararası işbirliği

olanaklarını araştırmak ve projeleri Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Personelin norm kadro çizelgesine uygun olarak işe alınması, ücretlerin tespiti veya

hizmet akdine son verilmesi için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
f) Merkezin uzun ve kısa dönem planlarının ve yıllık programının, mali gereksinimle-

riyle birlikte hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
g) Personele ilişkin performans değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesini sağlamak

için gerekli çalışmaları yaptırmak ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak,
ğ) Bilimsel araştırma ve çalışmaların koordinasyonunu ve teşvikini sağlamak,
h) Sunulan hizmetlerle ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla Yönetim Kurulunun kararı doğ-

rultusunda görüşmeler yapmak,
ı) Amaca uygun faaliyetleri yerine getirebilmek için alt birimler kurmak, işlerliğini

takip etmek, gerektiğinde Merkez İdari Sorumlusunun uygulamalarına denetçilik yapmak,
i) Merkezi, idari ve yargı mercileri ve üçüncü kişiler nezdinde temsil etmek,
j) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

önlemleri almak,
k) Her üç ayda bir Merkezin çalışmaları hakkında raporu Yönetim Kurulu görüşü olarak

Rektöre sunmak,
l) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi ve denetimi sırasında

Merkez Müdürü ile işbirliği halinde çalışmak,
b) Merkezde çalışacak idari ve hizmetli personelin çalışmalarını yönetmede Müdür ile

işbirliği halinde çalışmak,
c) Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet etmek,
ç) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
İdari Sorumlu
MADDE 11 – (1) İdari Sorumlu, Müdürün teklifiyle Yönetim Kurulu tarafından atanır.

İdari Sorumlu, Merkezdeki gündelik uygulamalar, işleyiş ve personelden sorumlu olan, Klinik
Psikoloji ya da Sağlık Psikolojisi alanında en az yüksek lisans derecesi olan, tam-zamanlı ça-
lışan idari kişidir. İdari Sorumlunun ita amiri Müdürdür.

İdari Sorumlunun görevleri
MADDE 12 – (1) İdari Sorumlunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamaya koymak,
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b) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek,
c) Merkez uygulamaları ve araştırmalarında bizzat görev almak,
ç) Merkezin işleyişi hakkında Müdüre sözlü ve yazılı olarak düzenli biçimde bilgilen-

dirmelerde bulunmak,
d) Merkezdeki tüm dosyalama, arşivleme, ve benzeri kayıtları takip etmek, dosyaları

hazırlamak,
e) Merkezin işleyişi için gerekli olan tüm idari işlemleri (telefonların yanıtlanması, ran-

devuların verilmesi ve takibi, periyodik raporların yazılması, gündelik işleyiş için gerekli olan
sarf malzemelerinin takibi, ve benzeri) yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile İdari Sorumlu ya-

nında, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı ve Bölüm Temsilcisi olmak üzere beş
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Müdür yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim
Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan
esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun oluşumu
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) İdari Sorumlu,
ç) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı,
d) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Temsilcisi.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin, kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,
b) Personelin norm kadro ve belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde en

etkin kullanımını sağlamak,
c) Gerektiğinde, dışarıdan hizmet alınabilmesi için girişimlerde bulunmak üzere müdüre

yetki vermek,
ç) Merkezin sürekli iyileştirme çalışmalarını izlemek, gereken düzeltmeleri yaptırmak,
d) Merkezde yürütülecek araştırma, uygulama, Üniversitenin diğer illerdeki hastanele-

riyle işbirliği, hizmet içi eğitim ve benzeri faaliyetler konusunda girişimlerde bulunmak üzere
Müdürü yetkilendirmek,

e) Müdürün önerisi üzerine akademik ve idari personel tekliflerini değerlendirmek ve
Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak,

f) Müdürün Merkezde sürdürülen uygulamaların kalitesini artırmak için getirdiği ulus-
lararası işbirliği tekliflerini değerlendirmek ve oluru için Rektöre sunmak,

g) Müdürün Merkezde sürdürülen bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası kuru-
luşlarla işbirliği önerilerini değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu toplantı düzeni
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür başkanlığında, yılda iki kez ya da ihtiyaç

oluştuğunda daha fazla, önceden belirlenen gündem doğrultusunda toplanır ve gündemindeki
konuları görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zaman başkanlık görevini
Müdür Yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik duru-
munda Müdürün oyu belirleyicidir. Alınan kararlar bir rapor halinde Rektörlüğe sunulur. Ayrıca
dörder aylık dönemler halinde, bütçe bölümü de eklenerek, teknik değerlendirme raporu ha-
zırlanır. Yıl sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlanarak Rektörlüğe sunulur.

Danışma Kurulu
MADDE 17 – (1) Merkezin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanılacak

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dallarında görevli öğretim üyelerini kapsar. Mü-
dür ve Müdür Yardımcısı Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu üyeleri Merke-
zin gerçekleştirdiği faaliyet alanına ilişkin uzman kişiler arasından Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararı ile seçilir. Danışma Kurulunun görev süresi Danışma Kurulunun uzman görüşü
belirttiği faaliyet tamamlanana kadardır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır, top-
lantılara Müdür başkanlık eder.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması için çalışmalar yapmak,
b) Gerek duyulması halinde Merkez faaliyetlerine ilişkin uzman görüşü bildirmek, öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Çalışmaları

Uygulama ve araştırmalar
MADDE 19 – (1) Merkezin amaçları çerçevesinde Müdür tarafından önerilen uygulama

ve araştırmalar Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. Söz konusu uygulama ve araştır-
malarda, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bilimsel Araştırma ve
Uygulama Etik Kurulu, Başkent Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Kurulu ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulları Yönetmeliği kuralları
geçerlidir.

Uygulama birimleri
MADDE 20 – (1) Merkez, stres yönetimi alanında yapılacak araştırma, eğitim ve uy-

gulamalara destek olmak üzere, Yönetim Kurulunun onayı ile uygulama birimleri oluşturur ve
işletir. Uygulama birimlerinde danışan hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetler, Başkent Üni-
versitesi mevzuatı uyarınca yürütülür.

Eğitim hizmetleri
MADDE 21 – (1) Merkezde Yönetim Kurulunun onayı ile stres ve stres yönetimi ko-

nularında çeşitli kurslar, seminerler, hizmet içi eğitimler, staj olanakları ve benzeri faaliyetler
düzenlenir.

Merkez kadroları
MADDE 22 – (1) Merkezin idari personel ihtiyacı, ilgili mevzuat uyarınca, Rektör ta-

rafından atanır veya görevlendirilir.
Çalışmaların denetimi
MADDE 23 – (1) Rektör, Merkezin idari, teknik ve mali açıdan genel bir değerlendir-

mesi ve yönlendirilmesi için Yönetim Kurulu raporları aracılığıyla standart bir raporlama sis-
temi ile denetimini yaptırır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesinin yönetimine, işleyişine,

idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
173 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Mütevelli Heyet: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Mütevelli Heyet Koordinatörü: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Koordina-

törünü,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
f) Vakıf/Kurucu Vakıf: İlke Eğitim ve Sağlık Vakfını,
g) Yönetim Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi

için gerekli önlemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlen-
mesi, seçimi ve atanması devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan
niteliklere ek olarak mütevelli heyeti tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

(2) Üniversite yönetimi, gerekli gördüğü akademik ve idari birim, koordinatörlük, kurul
ve komisyonlar oluşturabilir; danışman, uzman ve müşavir görevlendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mütevelli Heyet

Mütevelli heyet
MADDE 6 – (1) Mütevelli heyet, Üniversitenin en yüksek karar organıdır. Mütevelli

heyet, Vakıf yönetim organı tarafından ilgili mevzuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun ola-
rak dört yıl süreyle seçilen en az yedi kişiden oluşur. Rektör mütevelli heyetin tabii üyesi olup
başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz.

(2) Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli heyet üye sa-
yısı ilgili mevzuatta belirtilen sayının altına düştüğünde Vakıf yönetim organı tarafından, en
geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçilir. Vakıf yönetim organı başkan ve üyeleri
ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev ala-
cakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları mütevelli heyet üyeliğine
seçilemez.

(3) Seçilen mütevelli heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(4) Mütevelli heyet üyeliği fahridir. Vakıf yönetim organı kararı ile mütevelli heyeti

üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya
katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Mütevelli heyet yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Kararlar, mütevelli heyet
üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu belirleyicidir. Mütevelli heyet
beş üyenin yazılı isteği ve/veya başkanın çağrısı ile toplanır. Mütevelli heyet toplantılarının
koordinasyon, sekretarya ve raportörlüğünü mütevelli heyet koordinatörü yürütür. Mütevelli
heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından im-
zalanır.

(6) Mütevelli heyetteki her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi
bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski
üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.
Bir mütevelli heyet üyesinin görev süresi bitmeden görevden alınabilmesi için Kurucu Vakıf
Yönetim Kurulunun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının öneri lehinde oy vermesi ge-
rekir.

Mütevelli heyetin görevleri
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
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b) Senato tarafından hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak ve Yükseköğretim Ku-
rulunun onayına sunmak; Üniversite organlarınca hazırlanan iç işleyişe ilişkin düzenleyici iş-
lemler hakkında karar vermek.

c) Rektörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafın-
dan atanmak üzere teklif etmek ve görevden alınmasını aynı usulle teklif etmek.

ç) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına
ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak senato önerilerini karara bağlamak.

d) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin söz-
leşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden
alınmalarını onaylamak.

e) Mütevelli heyetinin teklifi, kurucu vakfın onayı ile mütevelli heyet koordinatörünü
görevlendirmek ve çalışmasına ilişkin esasları belirlemek.

f) Üniversite bütçesini onaylamak ve uygulamaları izlemek.
g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek.
ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı

vermek.
h) Her akademik yıl Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını

belirleyerek Yükseköğretim Kuruluna önermek.
ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütevelli heyet, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkana,

görevlendirilecek mütevelli heyet koordinatörüne ve Üniversite yöneticilerine devredebilir.
Mütevelli Heyet Başkanı ve görevleri
MADDE 8 – (1) Mütevelli heyet üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçilir. Baş-

kan, üyeler arasından bir başkan vekili atar. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi
ile sınırlıdır. Süreleri biten Başkan ve başkan vekili yeniden görevlendirilebilir. Başkanın, görev
başında olmadığı sürelerde başkan vekili kendisine vekâlet eder.

(2) Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisi olup mütevelli heyetin kendisine verdiği
yetkileri kullanır ve yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle mütevelli heyet
koordinatörüne ve Üniversite yöneticilerine devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Teşkilat

Rektör ve görevleri
MADDE 9 – (1) Rektör, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre atanır.

Süresi dolan rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli heyet, yeni rektör seçilinceye ka-
dar eski rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir.
Görevin vekâleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili Yüksek-
öğretim Kurulunun olumlu görüşü alınır. Vekâlet süresi altı aydan çok olamaz.

(2) Rektör, kanun ve yönetmelikler ile verilen yetkiler ile mütevelli heyetin verdiği yet-
kileri kullanır ve görevleri yapar. Rektör, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde dekan, yüksekokul
müdürleri ve enstitü müdürlerine devredebilir.

(3) Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faa-
liyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğ-
retimin kalitesinin arttırılması konularında mütevelli heyete karşı sorumludur ve mütevelli heyet
tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere Üniversitenin tam za-

manlı profesörleri arasından en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak rektörün önerisi üzerine
mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.
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Senato ve görevleri
MADDE 11 – (1) Üniversite senatosu, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, de-

kanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe
bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve
sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır.

(2) Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörü
Üniversite genel sekreteridir.

(3) Senato, 2547 sayılı Kanunla Devlet yükseköğretim kurumlarındaki üniversite se-
natolarına verilen görevleri yerine getirir; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konu-
larda karar verir; mütevelli heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirir ve verilen diğer
görevleri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlar, rektöre bağlı ens-

titü müdürleri ve senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için
seçilen üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör
yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite Yö-
netim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite genel sekreteri yapar.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite yönetimiyle ilgili rektörün getireceği konularda karar almak ve önerilerde

bulunmak.
b) Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe ta-

sarısı taslağını incelemek ve mütevelli heyetine sunmak.
c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer birim organlarının yönetim kurullarının karar-

larına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Dekanlar, dekan yardımcıları, enstitü müdürleri ve yüksekokul müdürleri
MADDE 13 – (1) Rektör; Üniversitenin içinden veya dışından profesör unvanına sahip

kişiler arasından belirlediği dekan adayını mütevelli heyete önerir. Aday, uygun görülmesi ha-
linde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra mütevelli heyeti tarafından
üç yıl için atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan yardımcıları, ihtiyaç duyulması halinde ilgili fakültenin tam zamanlı öğretim
üyeleri arasından en çok iki kişi dekanın önerisi, rektörün onayı ile mütevelli heyeti tarafından
en çok üç yıl için atanır ve gerektiğinde aynı usulle görevden alınır. Dekan görevde olmadığı
zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz.

(3) Enstitü müdürleri, rektörün önerisi üzerine üç yıl süre ile mütevelli heyet tarafından
atanır. Görev süresi dolan enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Yüksekokul müdürleri, rektörün önerisi üzerine üç yıl süre ile mütevelli heyet tara-
fından atanır. Görev süresi dolan yüksekokul müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(5) Dekanlar, enstitü müdürleri ve yüksekokul müdürleri, birimlerinin temsilcileridir
ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden,
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinden ve öğrencilere ge-
rekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları
MADDE 14 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları 2547

sayılı Kanun hükümleri uyarınca kurulur ve ilgili kanunda tanımlanan görevleri yürütür.
Bölüm başkanı
MADDE 15 – (1) Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulması halinde, bölümün tam zamanlı

profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde
yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanın önerisi, rektörün onayı ile mütevelli heyeti
tarafından; yüksekokullarda öğretim elemanları arasından müdürün önerisi rektörün onayı ile
mütevelli heyeti tarafından üç yıl için atanır.

(2) Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı
zamanlarda öğretim elemanlarından birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında
bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır.
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(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bö-
lüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları
MADDE 16 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar

ve öğretim yardımcılarından oluşur. Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, devlet
yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar müte-
velli heyet tarafından belirlenir.

(2) Öğretim elemanları en az bir yıl süre için rektörün önerisi ile mütevelli heyeti tara-
fından atanır. Atama süreleri ilgili mevzuat uyarınca mütevelli heyet tarafından belirlenir. Sü-
relerinin bitiminde en az üç ay önce ilgililere aksi bildirilmediği takdirde atanma süreleri her
defasında birer yıl uzatılmış sayılır.

(3) Öğretim görevlileri ve okutmanlar ile kısmi statüde olan öğretim elemanlarının gö-
rev süreleri bir yıl ile sınırlı olup bu sürelerin sonunda görevleri sona erer. Bunların aynı süreler
için yeniden atanmaları mümkündür.

(4) Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri mütevelli heyet tarafından be-
lirlenir.

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 17 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi,

öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edi-
lecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygu-
lanacak esaslar mütevelli heyet tarafından belirlenir.

İzinler
MADDE 18 – (1) Üniversitede eğitim ve araştırma yıl boyunca sürekli olduğundan,

akademik ve idari personel eğitim ve araştırmaları aksatmayacak şekilde, 28/5/2003 tarihli ve
4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dahilinde ücretli izin kullanırlar.

(2) İlgili dekan, enstitü müdürü ve yüksekokul müdürünün önerisi ve Üniversite Yö-
netim Kurulunun onayı ile öğretim elemanlarına araştırma, inceleme ve eğitim amacıyla idari
izin kullandırılabilir. Bu şekilde verilecek izinler ücretli izinden düşülmez ve bu süre içerisinde
yapılan çalışmalar hakkında dönem sonunda rektörlüğe rapor verilir.

(3) Rektör yardımcılarının, dekanların, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin izinleri rek-
tör, rektörün izinleri mütevelli heyet başkanı tarafından verilir.

Disiplin ve ceza işleri
MADDE 19 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin ve ceza işleri için;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ve 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Di-
siplin Yönetmeliği; öğrenciler için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ve 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari Teşkilat

Genel sekreterlik
MADDE 20 – (1) Genel sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yar-

dımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Üniversite idari teşkilatının başı olan genel sekreter; idari teşkilatın çalışmasından

sorumludur. Genel sekreter mütevelli heyet tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.
(3) Genel sekreter yardımcıları ihtiyaç duyulması halinde genel sekreterin önerisi ve

mütevelli heyet onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.
(4) Üniversitedeki idari personel ve bunların çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçeve-

sinde genel sekreter tarafından düzenlenir ve mütevelli heyet onayı ile uygulamaya konulur.
Üniversite idari teşkilatı
MADDE 21 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı genel sekreterin önerisi ve mütevelli he-

yetin onayı ile oluşturulur. İdari teşkilatın çalışma usul ve esasları mütevelli heyet tarafından
belirlenir.

(2) Üniversitede görevli idari personel genel sekreterin önerisi ve mütevelli heyetin
onayı ile atanır.
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ALTINCI BÖLÜM
Kalite Güvence Sistemi

Kalite Komisyonu
MADDE 22 – (1) Kalite Komisyonu, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda oluştu-

rulur; Üniversitede uygulanacak iç ve dış kalite güvence sistemini kurar, işletir ve iç-dış de-
ğerlendirme sürecinin yürütülmesini sağlar.

Stratejik plan hazırlama kurulu
MADDE 23 – (1) Stratejik amaçların ve bunlara uygun hedef ve faaliyetlerin belirlen-

mesi, belirlenen faaliyetlerin izlenmesi, faaliyetlerin gerçekleşme durumuna göre stratejik plan-
da revizyon yapılması görevlerini yürütmek üzere senato tarafından belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda stratejik plan hazırlama kurulu kurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 24 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıfça geliri Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen

gelirler.
b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek

gelirler.
c) Üniversitenin yatırımlarından, işletme faaliyetlerinden, ulusal ve uluslararası kuru-

luşlarla yapacağı projelerden elde edilecek gelirler.
ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerden, ulusal ve ulus-

lararası kurum ve kuruluşlardan yapılacak yardımlar.
e) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.
f) Bağışlar ve vasiyetler.
g) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
ğ) Yayın ve satış gelirleri.
h) Diğer gelirlerdir.
Kaynakların kullanımı
MADDE 25 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ve

gerekli diğer faaliyetler için ayrılan kaynakları mütevelli heyet tarafından kabul edilen esaslar
çerçevesinde kullanılır.

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin varlıklara devredilmemesi
MADDE 26 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulmuş bulunan Üniversitenin,

her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve hiçbir surette vakıf memalikine veya hesaplarına geçici
olarak dahi intikal edemez.

(2) Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üni-
versite tüzel kişiliği adına tescil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2547 sayılı Yük-

seköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

padokya Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
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Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesinin fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile yabancı dilde ha-
zırlık programında uygulanan kayıt, sınav ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesindeki birinci ve ikinci öğretim

ile uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programları, yan dal ve çift ana dal ile yabancı dilde ha-
zırlık programında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sı-
nav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer

System-ECTS)’ni,
b) Başkan: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Bölüm Başkanı: Kapadokya Üniversitesi fakülte/meslek yüksekokulu bölüm başka-

nını,
ç) Diploma Eki-DE: (Diploma Supplement-DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi

hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece,
sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim
diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

d) Fakülte: Kapadokya Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Meslek Yüksekokulu: Kapadokya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunu,
ğ) Mütevelli Heyet: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başka-

nını,
ı) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygula-

ma, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi
eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zamanı,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
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k) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
m) Yüksekokul: Kapadokya Üniversitesine bağlı Yüksekokulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen bir yıl hariç, Üniversitedeki

önlisans programlarının normal süresi iki, lisans programlarının normal süresi dört, lisansla
birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi beş yıldır.

(2) Azami süre, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programını azami
dört yıl, lisans programını azami yedi yıl lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans program-
larında dokuz yıldır. Azami süre içinde öğrenimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar,
Mütevelli Heyetin belirleyeceği öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu
öğrenciler ile ilgili işlemler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda
yürütülür.

(3) Ders muafiyeti, kredi transferleri ve belirlenen öğretim programı dışında alınan
dersler ile belirlenen öğretim süreleri kısaltılabilir. Ancak Üniversitedeki öğrenimin süresi bir
yıldan daha az olamaz.

(4) Öğrencilerin, kayıt dondurduğu süreler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe
nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dahildir.

(5) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen ya-
rıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli

Heyetin onayı ile en fazla üç dönemden oluşur ve bu süre yüz kırk günden az olamaz. Bölüm
ve programların akademik takvimlerinin dönemlik, yıllık veya düzensiz aralıklı eğitim esasla-
rından hangisiyle yürütüleceğine, dönemlik eğitim esası ile faaliyet gösteren programlarda dö-
nem sayısı ve dönem sürelerine Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda
Üniversite Senatosunun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

(2) Kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik tak-
vim, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından

belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyet tara-
fından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabi olurlar. Üniversite tarafından sunulabi-
lecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve Mü-
tevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler
ve normal eğitim süresinin dışındaki öğrenciler katıldıkları derslerin yerel kredisi esas alınarak
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapmayan öğrencinin ilgili
akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.
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Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Üniversitenin bölüm ve programlarında öğretim dili Türkçedir. Bazı

programlar ise Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde yürütülebilir. Öğretim dili
Türkçe dışında olan programların hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğretim programı
MADDE 9 – (1) Öğretim süresince izlenecek ders programları, stajlar ve benzeri uy-

gulamalar ilgili bölüm kurullarının önerisi doğrultusunda ilgili kurul tarafından karara bağlanır.
Derslerin dönemlere göre dağılımı ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile kesinleşir. Bir son-
raki akademik yılla ilgili değişiklikler, eğitim-öğretim yılı başlamadan Senato onayı ile sonuç-
lanır.

Dersler
MADDE 10 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
a) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölüm ve programın zorunlu derslerini almakla yüküm-

lüdür.
b) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm ve program için belirlenmiş seçmeli ders grup-

larından bölüm tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda ders seçmek zorundadırlar.
c) Öğrenciler, ilgili akademik dönemde açılan ve seçilmesi zorunlu olmayan dersler

arasından bu Yönetmelikte belirlenen kredi yükleri doğrultusunda ve akademik danışmanlarının
onayı ile istedikleri dersi alabilirler. Öğrencinin seçilmesi zorunlu olmayan seçmeli ders kap-
samında fazladan aldığı dersler öğrencinin talebi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili
Yönetim Kurulu kararı ile transkriptinden (not döküm belgesinden) silinebilir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak
öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı
ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir.

Stajlar
MADDE 11 – (1) Staj uygulamasının hangi programlarda yapılacağı, uygulama biçimi

ve değerlendirilmesi ilgili bölüm kurulunun önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 12 – (1) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(2) Derslerin AKTS kredisi, sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama
gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zaman dikkate alı-
narak belirlenir.

(3) Öğrencilerin not ortalamaları hesaplanırken hangi kredi değerinin kullanılacağına
Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.

Ders yükü
MADDE 13 – (1) Öğretim programında yer alan derslerin kredi toplamı o dönem için

öğrencinin normal ders yükünü gösterir. Bir dönemde alınacak azami ders yükü, normal ders
yükününün %50 fazlasıdır. Azami ders yüküne zorunlu dersler, seçmeli dersler, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil, mesleki yabancı dil, beden eğitimi ve güzel sanatlar
dersleri ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi gibi haftalık ders
dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.

Devam zorunluluğu, mazeret durumu ve ders tekrarı
MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu öğretim programında belirlenmemiş ise teorik derslerde toplam ders saatinin
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en az %70’i, uygulamalı derslerde ise %80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler
dönem/yılsonu sınavlarına giremez ve harf notu olarak “FZ” alırlar. Söz konusu öğrenciler
dersi tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadır. Programda ders değişikliği halinde de
yeni derse devam etmeleri gerekir. Öğrencilerin devam durumları dersin ilgili öğretim elemanı
tarafından değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate
alınmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğren-
cilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu
öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde söz konusu sınavlar
için mazeret sınavı hakkı elde ederler.

(4) Dönem/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan öğ-
renci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır. Başa-
rısız olunan dersin devam mecburiyetini yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi tekrar
aldığında dersin dönem/yıl içi etkinliklerine devam etmek zorunda değildir. Bu durum prog-
ramda ders değişikliği halinde de geçerlidir. Ancak, sınav takvimi uyarınca gerçekleştirilecek
olan sınav ve sınav yerine geçen çalışmalara katılmak zorundadır.

Öğretim programı dışındaki faaliyetler
MADDE 15 – (1) Öğretim programlarının dışında, ilgili kurulun belirleyeceği esaslar

dâhilinde öğrencilerin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek faa-
liyetler planlanır ve yürütülür.

Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversiteye;
a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yap-

tırma hakkı elde edenler,
b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı uyruklular,
c) İlgili mevzuat hükümlerince yatay geçiş hakkı kazananlar,
ç) Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan esas-

lara göre kabul hakkı kazananlar,
d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar,

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav
sonuçlarına göre kabul edilir.

Kesin kayıt
MADDE 17 – (1) 16 ncı madde uyarınca kayıt olma hakkı elde etmiş olanlar ve ilgili

mevzuat ve/veya Yükseköğretim Kurumu tarafından alınmış kararlar uyarınca kayıt yaptırma-
sına engel teşkil edecek bir durumu olmayanlar Üniversiteye kayıt yaptırabilirler. Mazereti bu-
lunan adaylar, kesin kaydını resmi vekâlet vererek bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilir.

(2) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak
esasları ilan eder ve kayıt işlemlerini yürütür.

(3) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kay-
dını yaptırmayan öğrenciler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Akademik danışmanlık
MADDE 18 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm veya program baş-

kanlığınca, programın öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Akademik
danışmanın atanmadığı bölüm veya programın başkanı söz konusu bölümün veya programda
kayıtlı öğrencilerin doğal akademik danışmanıdır.
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(2) Akademik danışman öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı
olur. Öğrenciler, akademik danışmanlarının onayını alarak, her dönemin başında, alacakları
derslere kayıt yaptırır. Akademik danışman gerektiğinde öğretim elemanlarından öğrencilerin
eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.

Yatay geçişler
MADDE 19 – (1) Başka yükseköğretim kurumundan Üniversiteye veya Üniversitenin

bir programından başka bir programına yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütülür. Belirlenen kontenjan ve esaslar uyarınca yatay geçiş başvurularının kabulüne
ve yatay geçiş yapanların ders intibaklarına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Değişim programı
MADDE 20 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yüksek-

öğretim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğren-
cilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan prog-
ramdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders
alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı değerlendirme sistemi
MADDE 21 – (1) Derslerin dönem içi ve dönem sonu değerlendirmesinde uygulanacak

değerlendirme esasları dersi verecek öğretim elemanının önerisi doğrultusunda ilgili Kurul ta-
rafından karara bağlanır. İlgili Kurul derslerin ölçme değerlendirme esaslarını belirlerken sı-
navların katkı düzeylerinin yanı sıra sınavlara girmek için gerekli başarı ve devam koşullarını
da düzenleyebilir.

(2) Akademik dönemde planlanmış dönem içi ve dönem sonu sınavlar haricinde aşağı-
daki sınavlar yapılır. Bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

a) Bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavına girmek için gerekli olan koşulları yerine
getirmiş olmasına rağmen dönem sonu sınavına giremeyen veya başarısız olan öğrenciler için
bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı ve bütünleme sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

b) Mazeret sınavı: Geçerli bir neden ile ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili Yönetim
Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Öğrencilerin mazeret sınavı hakkından fay-
dalanabilmeleri için mazeretlerinin sona ermesini takip eden yedi iş günü içinde Fakülte veya
Yüksekokula yazılı başvuru yapmaları gerekir.

c) Ek sınav: 2547 sayılı Kanun ile belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde
mezun olamayan öğrencilere talep etmeleri halinde başarısız oldukları dersin dönemine bakıl-
maksızın ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süresini dol-
durmadıkları halde, devamlarını tamamlamış olmak şartıyla mezun olmak için başarısız en çok
üç dersi kalan öğrencilere talep etmeleri halinde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile azami süreyi
doldurmadan sınav hakkı verilebilir. Normal öğretim süresinin sonunda başarısız dersi olmadığı
halde bu Yönetmelikte belirlenen asgarî not ortalaması şartını sağlayamayan öğrenciler ilgili
akademik yılın ek sınav döneminde üç dersi geçmemek üzere koşullu başarılı oldukları ders-
lerden ek sınav talep edebilirler.

ç) Muafiyet sınavı: Yönetim Kurulu kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen
dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı açılır.
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Ölçme ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için katsayıları, 100 puan üzerinden

karşılıkları ve başarı durumu aşağıda gösterilen harf notlarından biri dönem sonu ders notu
olarak takdir olunur:

a)
Puan Ders Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4,0 Başarılı
85-89 BA 3,5 Başarılı
75-84 BB 3,0 Başarılı
70-74 CB 2,5 Başarılı
60-69 CC 2,0 Başarılı
55-59 DC 1,5 Koşullu Başarılı
45-54 DD 1,0 Koşullu Başarılı
40-44 FD 0,5 Başarısız
00-39 FF 0,0 Başarısız
0 FZ 0,0 Devamsız
(2) Bir dersten “DC” ve “DD” notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak ba-

şarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin
genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Senato kararı ile bazı dersler için “DC” ve
“DD” ders notları not ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılabilir. Söz konusu derslerden
“DD” veya “DC” notu almış olan öğrenciler bu dersleri “FD” ve “FF” notu almış gibi tekrar
almakla yükümlüdürler.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan notların dışında aşağıdaki tanımlamalar da kul-
lanılır:

a) “TR” tanımlaması: İlgili Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olduğu
halde başarı notu karşılığı bir not ile ifade edilmemiş derslerin tanımlamasında kullanılır. “TR”
ile tanımlanmış ders, not ortalaması hesaplarına dahil edilmez fakat öğrencinin transkriptinde
yer alır ve toplam kredi hesabına dahil olur.

b) “G” tanımlaması: Ortalamaya dahil edilmeyen, ölçme değerlendirme yöntemi bir sı-
nava veya belirli sorumlulukların yerine getirilmesine dayanan ders, uygulama, proje, staj, et-
kinlik ve benzeri faaliyetlerin tamamlandığını göstermek için “G” tanımlaması kullanılır. Bu
kapsamda değerlendirilecek faaliyetlerin hangileri olduğuna ve kredi değerlerine ilgili kurul
tarafından karar verilir.

c) “S” tanımlaması: Geçerli mazeret nedeniyle, gereken çalışmaların tamamlanamaması
durumunda dersin sorumlusunun talebi, bölüm veya program başkanının onayı ile verilir. Bir
sonraki dönemin ders ekleme-bırakma tarihi sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması ha-
linde öğrencinin notu “FF” olarak verilir.

(4) Dönem sonu harf notu belirlenirken mutlak not sistemi ve bağıl not sistemi olmak
üzere iki farklı sistem kullanılır.

a) Mutlak not sistemi, öğrencinin dönem sonu ham başarı puanının çevrilmesini ifade
eder.

b) Bağıl not sisteminin hangi dersler için kullanılacağı ve sistemle ilgili diğer hususlar
Senato tarafından belirlenir.

(5) Ham başarı puanını oluşturacak değerlendirmelerin oranları Senato tarafından karara
bağlanır.

(6) Kendine ait eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği bulunan bölüm, program ve ders-
lerde söz konusu yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.
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Değerlendirme sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir değerlendirme sonucuna veya dönem sonu mutlak

notuna, ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir
maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme işlemi ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Öğrenciler başarı harf notlarına itiraz
edemezler.

Not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Dönem not ortalaması bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin

kredi değerleri ile başarı katsayılarının çarpımı ile elde edilen değerinin, o dönemde alınan
derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması öğrencinin almış olduğu derslerin kredi değerleri ile katsayı-
larının çarpımından elde edilen değerinin, alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen derslerden alınan en yüksek not
dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 25 – (1) Öğrenim süresince disiplin cezası almamış ve not ortalaması 3.50-4.00

arasında olan öğrenciler “yüksek onur” öğrencisi, not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğ-
renciler “onur öğrencisi” olarak kabul edilir ve bu öğrenciler için mezuniyetlerini takiben ilgili
fakülte veya yüksekokul tarafından onur belgesi düzenlenir.

Ders alma
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o dönem içinde alacağı dersler, akademik
danışmanın onayı ile kesinleşmiş olur. Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yap-
tırmayan, ancak mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre
içinde kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme süresi içinde, bu Yönetmelikte belirlenen aza-
mi ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla öğretim programı çerçevesinde ders alabilir, al-
dıkları dersi değiştirebilir veya sildirebilirler.

(3) Eğitim-öğretim programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, ilgili
kurul kararı ile belirlenmiş intibak programı doğrultusunda ders alırlar. İlgili Yönetim Kurulu
kararıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu
iptal edilir.

(5) Genel not ortalamaları 2.00 ve daha yukarı olan öğrenciler, azami ders yükü sınır-
larını aşmamak kaydıyla ve program başkanının onayı ile öğretim programında belirlenmiş
derslerin dışında da ders alabilirler.

(6) Genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılmaz. Ancak
kendi istekleri, danışmanın önerisi ve bölüm veya program başkanının onayı ile ders yükü
azaltılabilir. Bu durumda öğrenci en az iki ders almak zorundadır.

(7) Genel not ortalamaları 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en
fazla %75’i kadar ders alabilirler.
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(8) Genel not ortalamaları 1.00’ın altında olan öğrenciler azami ders yükünün en fazla
%50’si kadar ders alabilirler.

(9) Öğretim programında belirtilen döneminden farklı bir dönemde açılan dersler açıl-
dığı dönemin ders yüküne dahil edilir.

(10) Öğrenciler, “DD” ve “DC” notu aldıkları derslerden bu Yönetmeliğin ilgili hü-
kümlerince başarılı kabul edilmiş olsalar dahi not ortalamalarını yükseltmek amacıyla söz ko-
nusu dersleri tekrar alabilirler. Bu gibi durumlarda öğrencinin almış olduğu en yüksek not
başarı notu olarak kabul edilir.

Burslar
MADDE 27 – (1) Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak

bölüm ve programlara burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili diğer hususlar, Senato tara-
fından hazırlanan ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin iş ve işlemleri
MADDE 28 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim

ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli nedenlerle, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bir de-
fada en az bir dönem, en çok bir yıl dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci eğitim-öğretim
faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve
ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir.

Kimlik kartı
MADDE 30 – (1) 17 nci maddeye göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduklarını belirten fo-
toğraflı bir kimlik verilir. Bu kimlik en çok bir yıl geçerli olur.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 31 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların, ilişiğinin kesilmesini ya-
zılı olarak talep edenlerin ve yatay geçiş yapanların Üniversiteden ilgili Yönetim Kurulu kararı
ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması
arkasına işlem yapılarak ve öğrencinin talep etmesi halinde Üniversitede aldığı dersleri ve not
durumlarını gösterir bir belge verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında sak-
lanır.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş başvurusunun kabul edil-
diğine dair gönderilen yazı ile ilişiği kesilen öğrenciye ait dosya içeriği, geçiş yaptığı yüksek-
öğretim kurumunun talebi üzerine birer kopyası öğrenci dosyasında saklanmak koşulu ile yatay
geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Özel öğrenci
MADDE 32 – (1) Üniversiteye bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izle-

melerine izin verilen öğrenciler, özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
(2) Özel öğrencilerin herhangi bir dönem için başvuruları, ilgili bölüm veya programın

görüşü alınarak ilgili Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğ-
rencilerin hangi dersleri izlemelerine izin verildiği belirtilir.
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(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.
(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden Üniversiteye merkezi

yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olup kesin kayıt yaptı-
ranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları dersleri Yönetim Kurulu kararı ile transfer ettirebilirler.

Yaz öğretimi
MADDE 33 – (1) Yaz öğretimi, Senatonun kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre

yürütülür.
Uzaktan öğretim
MADDE 34 – (1) Üniversitede eğitim, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato-

nun belirlediği esaslar doğrultusunda kısmen veya tamamen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
Yan dal ve çift ana dal
MADDE 35 – (1) Üniversitede yan dal veya çift ana dal eğitimi ilgili mevzuat hüküm-

leri çerçevesinde Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülür.
Mezuniyet
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00

ve daha yukarı olması, ön lisans eğitiminde en az 120 AKTS, lisans eğitiminde 240 AKTS, li-
sansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans eğitiminde 330 AKTS kredilik eğitim-öğretim faali-
yetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Üniversite Fakülte veya Yüksekokullarının eğitim-öğretim planındaki çalışmaların
tümünden başarı sağlayan öğrencilerin ilgili Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetlerine karar
verilir ve ilgili mevzuat hükümlerine göre diplomaları hazırlanır.

Diploma
MADDE 37 – (1) Diplomalarda T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma

numarası, mezuniyet dönemi ve öğrencilerin Üniversiteden mezun oldukları bölüm veya prog-
ramların ismi belirtilir.

(2) Ön lisans, lisans diploması ve lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans diploması
bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

(3) Çift ana dal programlarını başarı ile bitirip iki lisans veya ön lisans derecesine hak
kazanmış olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki programın li-
sans veya ön lisans diploması verilir.

Diploma eki
MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanmış diploma eki ücretsiz ve talep
edilmeksizin verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Mü-
tevelli Heyet, Senato ve İlgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

padokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÜNYA KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Mede-

niyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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: Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Türk-İslam kültür ve medeniyeti olmak üzere dünya üzerindeki büyük kültür

ve medeniyetleri daha yakından incelemek, anlamak, anlatmak ve söz konusu alanlarda yayın-
lar yapmak, sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlemek, dünya gündemini meşgul
eden kültür ve medeniyet merkezli tartışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

b) Türkiyenin kültür ve medeniyet coğrafyasında yaşanan sorunları araştırmak ve bu
sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri üretmek, kültürel miras unsurlarına sahip çıkmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkiye ve Türk-İslam dünyasının kültür ve medeniyet coğrafyasının yapısı ve so-

runları ile bu sorunların çözüm yollarına odaklı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek.
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b) Kültür ve medeniyet çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre,
panel, seminer, çalıştay, konferans ve kurslar düzenlemek, düzenlenen bu gibi etkinliklere Üni-
versite personeli ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunan
kurum ve kuruluşları akademik olarak desteklemek.

c) Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Amerika, Çin, Uzakdoğu, Asya, Latin Amerika gibi büyük
medeniyet havzalarıyla ilgili araştırmalar yapacak gerekli alt birimleri kurmak ve bu alanlarda
çalışmalar yapmak.

ç) Araştırma konularıyla ilgili konularda analiz ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; kültürel coğrafyamızla ilgili siyaset, sosyoloji, din, dil, tarih,

ekonomi, sanat, turizm, kültür konularında akademik faaliyetleri ve araştırmaları olan Üniver-
site öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, yerine Müdür yardımcılarından birisi
vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işleyişi konusunda bütün

tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini iz-

lemek ve denetlemek.
ç) Merkeze bağlı çalışma ofisinin kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz, araç ve gereç-

lerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü tedbiri almak
ve uygulamak.

d) Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çer-
çevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve
Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkın-
da Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
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(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan Müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği Müdür yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara
başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin

tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.
c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.
ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerdiği

Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da merkezin amaçlarına katkı sağla-
yabilecek nitelikteki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye ol-
mak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dol-
madan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amaçlarına uygun olarak bilimsel, teknik

ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Merkezde görev yapacak teknik elemanların
niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına ilişkin uygulama plan ve
prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu
esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek, Rektörün onayına sunmak
ve bunların yürütülmesini izlemek.

ç) Merkezin bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli
belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan programları incelemek ve karara bağlamak.
e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.
f) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.
g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca belirlenen Üniversitenin Mer-

keze katkı sunabilecek alanlarda akademik faaliyetler ve/veya araştırma faaliyetleri gerçekleş-
tiren anabilim dalları, bölümleri, diğer araştırma merkezleri, fakülteleri ve benzeri birimlerinin
yanı sıra bu alan ile ilgili kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları,
yasal otoriteler, meslek örgütleri gibi organizasyonlardan belirlenmiş olan en fazla 20 kişiden
oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üze-
rine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme
amacı ile açıklamalar yapmak ve toplumu aydınlatma görevini yerine getirmekle görevlidir.
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Eğitim-öğretim faaliyetleri
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından diğer kurum, kuruluş ve kişilere yönelik verilen

eğitim hizmetleri Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Selçuk SEM)’nin ya da yasal
çerçeveye uygun birimlerin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/2016 tarihli ve 29707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üni-
versitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Asgari %30 ya da %100 yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde/programlarda
okumaya hak kazanan ancak yabancı dil hazırlık öğrenimini bir akademik yılda tamamlaya-
mamış öğrenciler aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) Bu öğrenciler istedikleri takdirde yabancı dil hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha
devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler için 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

b) Bu öğrenciler, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirebilirler. Bu durumda,
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşulları sağlamaları gerekir.

c) Bu öğrenciler kendi istekleri üzerine; kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniver-
sitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde,
yakın programlardan birine yerleştirilebilir.

(3) Öğretim dili Türkçe olup hazırlık öğrenimine isteğe bağlı devam eden bölüm/prog-
ram öğrencileri birinci akademik yılın sonunda başarılı olamasalar bile kayıtlı oldukları ön li-
sans veya lisans programlarına devam edebilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/5/2016 29707

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/2/2017 29966
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/70  

KARAR NO : 2017/315 

DAVACI : K.H. 

MÜġTEKĠ : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Av. Mustafa Akdağ 

SANIK : EMAMALI JALILZADEH, 

VEKĠLĠ : Av. ĠSMET AHIGÜL, 

SANIK : ABDOLBAGHER ALIHOSSEINNEZHAD, Heydar ve Goher oğlu, 

24/05/1959 MACOO doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 07/10/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 22/06/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar hakkında 

5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık ABDOLBAGHER ALIHOSSEINNEZHAD hakkında 

neticeten mahkumiyetine karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi 

bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 8463 

————— 

ESAS NO : 2017/3  

KARAR NO : 2017/145 

DAVACI : K.H. 

SANIK : NĠMA KHOSHHALL, Kamuran ve Rukaiyeden oğlu, 

01/01/1994 AFGANĠSTAN doğumlu, 

TUTUKLAMA - TAHLĠYE : 11/11/2016-01/03/2017 

SUÇ : Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Bıçak veya Diğer 

Aletleri Ġzinsiz Olarak Satma Satın Alma TaĢıma veya 

Bulundurma 

SUÇ TARĠHĠ : 10/11/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 19/04/2017 

GEREKÇELĠ KARAR TARĠHĠ : 03/05/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Bıçak veya Diğer Aletleri Ġzinsiz Olarak Satma Satın Alma TaĢıma 

veya Bulundurma suçlarından kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetine karar verilmiĢ olup, yabancı 

uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 

28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 8464 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/444  

KARAR NO : 2017/312 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, 

VEKĠLĠ : AV. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : MOSLEM DARVISHZADEH, Ali ve Zahra oğlu, 07/07/1977 

MACOO doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 09/12/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 22/06/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 sayılı Yasanın Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi 

bulunmadığından gerekçeli kararın ve nihai karara itiraz dilekçesinin 7201 sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 8465 

————— 

ESAS NO : 2016/456  

KARAR NO : 2017/318 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ  

VEKĠLĠ : AV. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : DAVOD BAGHERZADEHPIRA, Bashır ve Firuze oğlu, 

21/04/1986 CHALDORAN doğumlu 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 09/12/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 22/06/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetine karar verilmiĢ olup, 

yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 8466 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AFYON A.Ç. GAR’A GELEN VE GEÇEN YOLCU TRENLERĠ ĠLE AFYON A.Ç. GAR’DAN 

TEġKĠL EDĠLEN YOLCU TRENLERĠNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI,  

RAĠL-BUS, MOTOTREN YÜK TRENĠ FURGONLARININ TEMĠZLĠK  

HĠZMETLERĠNĠN (1) YIL SÜREYLE YÜRÜTÜLMESĠ  

(TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) HĠZMET  

ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/549862 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyon A.Ç. Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri 

ile Afyon A.Ç. Gar’dan teĢkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren 

yük treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık 

(11) iĢçi ile yapılması hizmet alım iĢi (Teknik ġartnameye göre)  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 20/11/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZĠRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9501/1-1 

————— 

KÜTAHYA GAR’A GELEN VE GEÇEN YOLCU TRENLERĠ ĠLE KÜTAHYA GAR’DAN 

TEġKĠL EDĠLEN YOLCU TRENLERĠNĠN TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠNĠN (1) YIL 

SÜREYLE YÜRÜTÜLMESĠ HĠZMET ALIM ĠġĠ 

(TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) 

SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/549858 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
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1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile 

Kütahya Gar’dan teĢkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük 

treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (2) iĢçi 

ile yapılması hizmet alım iĢi (Teknik ġartnameye göre) hizmet alım iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 20/11/2017 günü saat 11:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV. dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. Veya T.C. ZĠRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9502/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda tapu bilgileri ile m² si, imar durumu, geçici teminat 

bedelleri ve tahmini bedelleri yazılı olan 2 adet parsel 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ihale ile satılacaktır. SatıĢ ihalesi Belediyemiz 

Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda, encümen huzurunda yapılacaktır. Bu ihaleye ait 

Ģartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Emlak 

Ġstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Ġhaleye girebilmek için 

isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası 

belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kiĢi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; 

geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten 

ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiĢ vekâletname ile vekâleten iĢtirak edenin noter 

tasdikli imza sirküleri, ortak giriĢim olması halinde ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesini 

ihale komisyonuna sunması gerekir. Ġstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri 

verilecektir. 

 

S. 

No Mevkii Pafta Ada Parsel m² 

İmar 

Durumu 

Tahmini 

Bedel TL. 

Geçici 

Teminat TL. İhale Günü 

İhale 

Saati 

1 Arpaçsakarlar 24 M I 11278 3 7.209 
Konut 

alanı 
7.569.450,00 1.513.890,00 29.11.2017 15:10 

2 Arpaçsakarlar 24 M I 11278 4 7.942 
Konut 

alanı 
8.339.100,00 1.667.820,00 29.11.2017 15:20 

 9436/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 29.12.2016 tarihli ve 6827-24 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik 

lisansı sahibi Reon Enerji A.ġ.’nin, dağıtım sistemi kullanım anlaĢması kapsamındaki eksik 

teminatını tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu eksik 

teminatlarını ve ayrıca varsa ilgili tüm dağıtım Ģirketlerine karĢı eksik teminatlarını 30 (otuz) gün 

içerisinde tamamlaması ve yapılan iĢlemlere iliĢkin Kuruma bilgi vermesi amacıyla 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uyarınca ihtar 

edilmesine karar verilmiĢ olması ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 9578/1/1-1 

————— 

Kurul’un 15.12.2016 tarihli ve 6774-1 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik 

lisansı sahibi Reon Enerji A.ġ.’nin, Kurul onayına tabi olan ortaklık yapısında değiĢiklik yapma 

iĢlemine iliĢkin onay alınmamıĢ olması nedeniyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine, aynı maddenin üçüncü fıkrasına ve Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi 

hükümleri uyarınca Reon Enerji A.ġ. hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda, tespit edilen hususlara iliĢkin Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 

nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir, aksi taktirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 9578/2/1-1 

————— 

"EskiĢehir Yolu 6. Km. Ġnönü Bulvarı No:120 ANKARA" adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonunda 21/03/2005 tarih ve BAY/462-121/07317 numaralı istasyonlu bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Damla Petrol Ticaret Turizm Limited ġirketi'nin, 28/05/2009 

tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin analizi ile ilgili TÜBĠTAK MAM tarafından 

düzenlenen 13/07/2009 tarih ve M-09/2039 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, ilgili 

teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 

(b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, DanıĢtay Onüçüncü Dairesinin 12/06/2012 günlü, E:2010/1460, K 2012/1663 sayılı 

iptal kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 
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06/07/2017 tarihli ve 29434 sayılı Olur kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

10/07/2017 tarihli ve 797 sayılı SoruĢturma Raporu ve alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; soruĢturmaya konu olaya 

iliĢkin olarak daha önce 24/12/2015 tarih 5973-19 sayılı Kurul Kararı ile iĢlem yapıldığı 

anlaĢıldığından ilgilinin yazılı savunmasının kabul edilerek hakkında yürütülen soruĢturmanın 

sonlandırılmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 17/08/2017 tarihli ve 7247-28 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 9578/3/1-1 

————— 

38590-14/09/2017 tarihli BaĢkanlık Onayı ile; 

KocabaĢ Kasabası Ankara Bulvarı Cumhuriyet Mah.No.63 Honaz/Denizli adresinde 

faaliyette bulunmak üzere 24.08.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13069 sayılı otogaz bayilik 

lisansı sahibi DENKUM PETROL MADEN OTOMOTĠV ĠNġAAT MALZEMELERĠ GIDA 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ’ne ait tesiste 16.03.2014 tarihinde yapılan 

denetimde (16.03.2015 tarihinde tespit edilen eksikler ile ilgili olarak mevzuatta meydana gelen 

değiĢiklik sebebiyle söz konusu aykırılığın giderilip giderilmediğinin tespiti amaçlı 21.11.2016 

tarihli denetim yapılmıĢtır.) mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 

inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca DENKUM PETROL MADEN OTOMOTĠV ĠNġAAT 

MALZEMELERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ nezdinde 38590-

14/09/2017 tarihli BaĢkanlık Onayı ile soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir . 

Ġstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılması 

gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci maddesi ile 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan ―Daire BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel 

kiĢiye baĢlatılan soruĢturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeĢ 

günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir 

süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..‖ Hükümleri uygulama 

alanı bulacaktır.  

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 38590-14/09/2017 tarihli BaĢkanlık Onayı kapsamındaki soruĢturma 

gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 06/10/2017-1112 sayılı SoruĢturma 

Raporu ektedir. (EK:2) 

Ayrıca savunmanız ile birlikte mevzuatta meydana gelen değiĢiklik nedeniyle konunun 

detaylı incelenmesi sağlanması amacıyla geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim 

tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre iliĢkin (ücret ödeme belgesi, sözleĢme, varsa 

sorumlu müdür belgesi v.b) gönderilmesi gerekmektedir.  
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi 

ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız 

dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9578/4/1-1 

————— 

Karabük Yolu 25. Km Gerede/BOLU adresinde yer alan ve (23.11.2016 tarihinde 

sonlandırılan) 20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33828 numaralı bayilik lisansı ile denetim 

tarihinde faaliyet gösteren Akdağlı Petrol Ürünleri Turizm TaĢımacılık ĠnĢaat Gıda Ticaret 

Limited ġirketine ait akaryakıt istasyonunda muhtelif tarihlerde yapılan denetimlerde tespit 

edildiği üzere; bayisi olduğu dağıtım firması haricinde temin ettiği akaryakıtı satması sonucu ilgili 

lisans sahibinin dağıtıcı dıĢı ikmalde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, ayrıca aynı Ģirkete 

ait akaryakıt istasyonunda 04.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 

otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalıĢmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci 

fıkrasının (b) ve (c) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, mezkur 

konuların detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit 

edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans 

sahibi hakkında 06/10/2017 tarihli ve 41948 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 

gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin 

veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında 

ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1137 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere (Büyük Ġstanbul Otogarı No:154 Kat:3 BayrampaĢa/ĠSTANBUL 

adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/5/1-1 

————— 

Yukarısoku Mah. Hamzabey Sokak No:1 Merkez/BOLU adresinde yer alan ve 

(08.06.2016 tarihinde sonlandırılan) 24.02.2005 tarihli ve BAY/444-8/01598 numaralı bayilik 

lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Fatih Petrol Otomotiv Turizm Nakliyat ĠnĢaat Gıda 

ve Ġhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ġmalat Ticaret Limited ġirketinin akaryakıt istasyonunda 

03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyona bağlı olduğu halde 

sahada, vaziyet planında gözükmeyen (1 adet) fazladan tank bulunmasının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
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Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri 

uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 09/10/2017 tarihli ve 42193 sayılı BaĢkanlık Olur'u 

kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren 

mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 

olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 

nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11.10.2017 tarihli ve 1148 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (Yukarısoku Mah. Arçelik Fabrikası Önü 

Merkez/BOLUadresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/6/1-1 

————— 

03/10/2017 tarihli ve 41059 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Ankara 14. Ġdare Mahkemesinin 

E.2014/615, K.2015/423 ve DanıĢtay 13. Dairesinin E.2015/4783, K. 2015/4349, E.2016/1569, 

K.2016/1655 sayılı kararlarında belirtilen ―ön araĢtırma ve soruĢturma yapılmamıĢ olması 

nedeniyle‖ 03.05.2012 tarihli ve 3817/64 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının 

iptali çerçevesinde YeĢilköy Mah. ġehit Özcan Canik Sokak No:2 Flor Plaza ĠĢ Mrk. B Blok K:2 

D:7-8 Florya Bakırköy ĠSTANBUL adresinde mukim 05/10/2006 tarihli ve BAY/939-58/20208 

sayılı bayilik lisansı sahibi Tasfiye Halinde BaĢar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer 

Madencilik ĠnĢaat Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin akaryakıt istasyonunda 15.02.2010 

tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 

a) TÜBĠTAK MAM'ın 31.05.2010 tarihli ve M-10/643 sayılı analiz raporuna göre, 

Gerekli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 

ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 

(ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

b) Akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci, sekizinci, 

dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve 

dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) 

bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Tasfiye Halinde BaĢar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik ĠnĢaat Turizm Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı 
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durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 05/10/2017 tarihli ve 1099 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/7/1-1 

————— 

05/10/2017 tarihli ve 41552 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 

Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal Ġstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve 

DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi 

(Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi)’nin bayisi 18.09.2015 tarihli ve 

BAY/939-82/35984 sayılı bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda ĠnĢaat ĠletiĢim 

Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.11.2015 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon 

otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢmasını engelleyecek müdahalelere karĢı gerekli tedbirlerin 

alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret 

Anonim ġirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi 

gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1130 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/8/1-1 

————— 

D.100 Karayolu Caddesi No:42 Yenicepınar Köyü Merkez/Bolu adresinde yer alan ve 

(04.03.2016 tarihinde sonlandırılan) 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı bayilik 

lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret 

Limited ġirketinin akaryakıt istasyonunda 26.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere, tank otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalıĢmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği anlaĢıldığından 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi 

hakkında 11/10/2017 tarihli ve 42623 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢ ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 
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doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar 

edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2017 tarihli ve 1166 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere (Büyük Cami Mah. Ġzzet Baysal Caddesi ġahinoğlu ĠĢ Hanı No:91/105 

Merkez/BOLU adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/9/1-1 

————— 

04/06/2013 tarih ve DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı alan ve 20/04/2017 

tarihinde iptal edilen bu lisansıyla faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi 

Ticaret Anonim ġirketi’nin, bayisi olan 03.04.2014 tarih ve BAY/939-82/24015 sayılı bayilik 

lisansı sahibi ġeyhmus DAĞLIK ile bayilik sözleĢmesini 14/07/2015 tarihinde sonlandırmasına 

rağmen mevzuatta belirtilen bir aylık süre içerisinde Kuruma bildirmemesi nedeniyle söz konusu 

tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 21/07/2017 tarih ve 31938 sayılı 

BaĢkanlık Olur'u kapsamında doğrudan soruĢturma açılmıĢ, yapılan soruĢturma sonucu 

düzenlenen 05/09/2017 tarih ve 989 sayılı SoruĢturma Raporu 07/09/2017 tarih ve 41788 sayılı 

yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer 

alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Bilindiği üzere bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinde 5015 sayılı Kanun ve ilgili diğer 

mevzuatta yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmekte olup; aksi halde 5015 sayılı 

Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan 

gerçek veya tüzel kiĢiye baĢlatılan soruĢturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırılığın on beĢ günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa 

faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen 

aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve 

sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa 

faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği 

konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9578/10/1-1 

————— 

ġair EĢref Mahallesi Gazanyolu Mevkii Kümeevler Mahallesi No:6 Serinhisar- Denizli 

adresinde BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Özkabukçu 

Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketinin 13/10/2016 tarihli denetime göre; lisansına konu akaryakıt istasyonunda denetim tarihi 

itibariyle eski dağıtım Ģirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmaması ve yeni dağıtıcısının ürünlerini 

pazarladığı anlaĢılacak Ģekilde piyasa faaliyetine devam etmemesi nedeniyle,  

Konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti 

amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca; BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik 
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lisansı sahibi Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik ĠnĢaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 28/09/2017 tarih ve 40604 sayılı BaĢkanlık OLUR’u ve 

29/09/2017 tarih ve 40647 sayılı soruĢturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan 

soruĢturma açılmasına, karar verilmiĢtir. 

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/09/2017 tarih ve 40604 sayılı 

BaĢkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 04/10/2017 tarih ve 1092 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere usulüne uygun olarak 04/10/2017 tarih ve 45942 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin ticaret sicilinde yer alan ġair EĢref Mahallesi Garzan Yolu Mevkii Kümeevler No:6 

Serinhisar-DENĠZLĠ adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/11/1-1 

————— 

04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 (lisansı 20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı karar 

ile iptal edilmiĢtir.) numaralı dağıtıcı lisansı sahibi ġirketinizin, bayisi BAY/939-82/35353 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Ekoil Petrolcülük Otomotiv ĠnĢaat Gıda Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. ile olan 

bayilik sözleĢmesi feshini Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ġirketiniz nezdinde 23.08.2017 tarihli ve 

36715 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda 23.08.2017 tarihli ve 36715 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında yapılan 

soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince ġirketiniz nezdinde düzenlenen 

21/09/2017 tarihli ve 1020 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

 Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9578/12/1-1 

————— 

Kurumun 26/09/2017 tarihli ve 40000 sayılı BaĢkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun 

"Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, ―Yalova Bursa Yolu 4.km. Kirazlı 

Mevkii ( Ada:174, Pafta:G22C11D2B , Parsel:3 ) /YALOVA‖ adresinde mukim, 21.01.2013 

tarihli ve LPG-BAY/941-54/13498 sayılı LPG Otogaz bayilik lisansına sahip Akarcan Petrol 

Nakliye ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. ġti.’ye ait tesiste 23/03/2015 tarihinde yapılan denetimde, 

tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında 

yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 27/09/2017-1051 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı 

Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9578/13/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.10.2017/AT 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.02/279 T.D. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 50.10.1 

Toplantı Tarihi ve No : 27-28-29-30/09/2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/09/2017-2758 NEVġEHĠR 

NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Göreme Beldesi’nde ―Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 

Revizyon Ġmar Planı‖ iĢi kapsamında; mevcut ve yeni önerilen taĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin 

yapılan çalıĢmalar sonucunda hazırlanan bilgi-belgeler ve kentsel sit alanı sınır değiĢikliği 

önerisinin Kurulumuzca değerlendirilmesinin istendiği Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 

08.03.2016 tarih ve 44212686/81016462/232 sayılı yazısı ve ekleri ile Genel Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2017 gün ve 2978 

sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.1999 gün ve 1123 

sayılı kararıyla belirlenen ve son olarak Kurulumuzun 17.10.2014 gün ve 1267 sayılı kararıyla 

1/25000 ölçekli haritaya aktarıldığı Ģekliyle uygun bulunan NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Göreme 

Beldesi’ndeki Kentsel Sit Alanına iliĢkin sınır değiĢikliği önerisinin Kurulumuz üyelerince 

yerinde incelenmesine, 

Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373 sayılı yazısı eki olan toplamda 

83 adet tescilli taĢınmaza iliĢkin; 

Tescilli II. grup sivil yapı olan 34 adet taĢınmazdan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 05.03.1988 gün ve 152 sayılı kararıyla tescillenen 392 parsel ve aynı 

Kurulun 30.09.1989 gün ve 540 sayılı kararıyla tescillenen  (185-186), 194, 417, 552, 125,  (100-

104), 151 parsellere iliĢkin hazırlan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Tescilli II. grup peribacası olan 42 adet taĢınmazdan  G.E.E.A.Y.K.’nun 10.09.1976 gün 

ve A-69 sayılı kararıyla tescillenen 7563, 512, 519, 578, 736, 9396 parsellere iliĢkin hazırlanan 

tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Tescile önerilen toplamda 50 adet taĢınmaza iliĢkin; 

II. grup sivil yapı olan  86, 564, (80-81), (81-82), 692, 108, 2, 279, 433, (434-435), 410, 

655,214 parsellerdeki taĢınmazların ve I. grup yapı olan 501 ve 895 parseldeki taĢınmazların 2863 

Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özellikleri gösterdiğinden tescillerinin ve hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescile önerilen (10-11), 99, (292-294-299), 354, 355, 

489, 568, 570, 616 parseldeki taĢınmazlar ve Göreme Belediye BaĢkanlığı’n ın 08.05.2017 gün ve 

373sayılı yazısı eki olan tescilli ve tescile öneri taĢınmazlara iliĢkin hazırlanan tescil fiĢlerinden 

yukarıda uygun olduğu belirtilenler haricindeki taĢınmazlar için yeniden hazırlanarak ( detaylı 

fotoğraf, tanımlama ve hangi parsellere oturduğunun netleĢtirilerek) Kurulumuza iletilmesine 

karar verildi. 

 9531/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 50.10.1 

Toplantı Tarihi ve No : 27-28-29-30/09/2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/09/2017-2758 NEVġEHĠR 

NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Göreme Beldesi’nde ―Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 

Revizyon Ġmar Planı‖ iĢi kapsamında; mevcut ve yeni önerilen taĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin 

yapılan çalıĢmalar sonucunda hazırlanan bilgi-belgeler ve kentsel sit alanı sınır değiĢikliği 

önerisinin Kurulumuzca değerlendirilmesinin istendiği Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 

08.03.2016 tarih ve 44212686/81016462/232 sayılı yazısı ve ekleri ile Genel Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2017 gün ve 2978 

sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.1999 gün ve 1123 

sayılı kararıyla belirlenen ve son olarak Kurulumuzun 17.10.2014 gün ve 1267 sayılı kararıyla 

1/25000 ölçekli haritaya aktarıldığı Ģekliyle uygun bulunan NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Göreme 

Beldesi’ndeki Kentsel Sit Alanına iliĢkin sınır değiĢikliği önerisinin Kurulumuz üyelerince 

yerinde incelenmesine, 

Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373 sayılı yazısı eki olan toplamda 

83 adet tescilli taĢınmaza iliĢkin; 

Tescilli II. grup sivil yapı olan 34 adet taĢınmazdan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 05.03.1988 gün ve 152 sayılı kararıyla tescillenen 392 parsel ve aynı 

Kurulun 30.09.1989 gün ve 540 sayılı kararıyla tescillenen  (185-186), 194, 417, 552, 125,  (100-

104), 151 parsellere iliĢkin hazırlan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Tescilli II. grup peribacası olan 42 adet taĢınmazdan  G.E.E.A.Y.K.’nun 10.09.1976 gün 

ve A-69 sayılı kararıyla tescillenen 7563, 512, 519, 578, 736, 9396 parsellere iliĢkin hazırlanan 

tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Tescile önerilen toplamda 50 adet taĢınmaza iliĢkin; 

II. grup sivil yapı olan 86, 564, (80-81), (81-82), 692, 108, 2, 279, 433, (434-435), 410, 

655,214 parsellerdeki taĢınmazların ve I. grup yapı olan 501 ve 895 parseldeki taĢınmazların 2863 

Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özellikleri gösterdiğinden tescillerinin ve hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescile önerilen (10-11), 99, (292-294-299), 354, 355, 

489, 568, 570, 616 parseldeki taĢınmazlar ve Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 

373sayılı yazısı eki olan tescilli ve tescile öneri taĢınmazlara iliĢkin hazırlanan tescil fiĢlerinden 

yukarıda uygun olduğu belirtilenler haricindeki taĢınmazlar için yeniden hazırlanarak (detaylı 

fotoğraf, tanımlama ve hangi parsellere oturduğunun netleĢtirilerek) Kurulumuza iletilmesine 

karar verildi. 9530/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 50.10.1 

Toplantı Tarihi ve No : 27-28-29-30/09/2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/09/2017-2758 NEVġEHĠR 

NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Göreme Beldesi’nde ―Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 

Revizyon Ġmar Planı‖ iĢi kapsamında; mevcut ve yeni önerilen taĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin 

yapılan çalıĢmalar sonucunda hazırlanan bilgi-belgeler ve kentsel sit alanı sınır değiĢikliği 

önerisinin Kurulumuzca değerlendirilmesinin istendiği Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 

08.03.2016 tarih ve 44212686/81016462/232 sayılı yazısı ve ekleri ile Genel Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2017 gün ve 2978 

sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.1999 gün ve 1123 

sayılı kararıyla belirlenen ve son olarak Kurulumuzun 17.10.2014 gün ve 1267 sayılı kararıyla 

1/25000 ölçekli haritaya aktarıldığı Ģekliyle uygun bulunan NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Göreme 

Beldesi’ndeki Kentsel Sit Alanına iliĢkin sınır değiĢikliği önerisinin Kurulumuz üyelerince 

yerinde incelenmesine, 

Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373 sayılı yazısı eki olan toplamda 

83 adet tescilli taĢınmaza iliĢkin; 

Tescilli II. grup sivil yapı olan 34 adet taĢınmazdan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 05.03.1988 gün ve 152 sayılı kararıyla tescillenen 392 parsel ve aynı 

Kurulun 30.09.1989 gün ve 540 sayılı kararıyla tescillenen  (185-186), 194, 417, 552, 125,  (100-

104), 151 parsellere iliĢkin hazırlan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Tescilli II. grup peribacası olan 42 adet taĢınmazdan  G.E.E.A.Y.K.’nun 10.09.1976 gün 

ve A-69 sayılı kararıyla tescillenen 7563, 512, 519, 578, 736, 9396 parsellere iliĢkin hazırlanan 

tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Tescile önerilen toplamda 50 adet taĢınmaza iliĢkin; 

II. grup sivil yapı olan 86, 564, (80-81), (81-82), 692, 108, 2, 279, 433, (434-435), 410, 

655,214 parsellerdeki taĢınmazların ve I. grup yapı olan 501 ve 895 parseldeki taĢınmazların 2863 

Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özellikleri gösterdiğinden tescillerinin ve hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescile önerilen (10-11), 99, (292-294-299), 354, 355, 

489, 568, 570, 616 parseldeki taĢınmazlar ve Göreme Belediye BaĢkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 

373sayılı yazısı eki olan tescilli ve tescile öneri taĢınmazlara iliĢkin hazırlanan tescil fiĢlerinden 

yukarıda uygun olduğu belirtilenler haricindeki taĢınmazlar için yeniden hazırlanarak (detaylı 

fotoğraf, tanımlama ve hangi parsellere oturduğunun netleĢtirilerek) Kurulumuza iletilmesine 

karar verildi. 9532/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  04.02/75 
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————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2831 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, Çiğdemtepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan ve herhangi bir 

sit içinde bulunmayan Çiğdemtepe Höyüğü’nün tescillenmesi hususundaki Bayburt Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.08.2017 gün ve 166 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin 

değerlendirilmesine yönelik 2017/558 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, Çiğdemtepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan Çiğdemtepe 

Höyüğü’nün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit 

sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ITRF96 ve ED50-3 derecelik koordinat sistemiyle 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, alandaki tahribat nedeniyle ilgili Müze Müdürlüğünce 

kurtarma kazısı yapılması gerektiğine karar verildi. 



5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

 
 9528/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 

 



5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 

 



5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 

 



5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 

 



5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 

 



5 Kasım 2017 – Sayı : 30231 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2017 – Sayı : 30231

Sayfa

1

1

2

2

2

6

12

21

24

25

27

30

46

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

ATAMA KARARLARI

— Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/59)

— İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN’ın

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/60)

— Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güner DAĞLI’nın Atanması

Hakkında Karar (No: 2017/61)

— Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’in Atanması

Hakkında Karar (No: 2017/62)

YÖNETMELİKLER

— Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Kapadokya Üniversitesi Ana Yönetmeliği

— Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri


