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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen

ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-

kilatı Kanununun ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Birim: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,



c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla ilgilen-
mek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte dekanlarını,
d) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
e) DNO: Yarıyıl/yıl not ortalamasını,
f) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu: Antalya AKEV Üniversi-

tesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) Müdür: Antalya AKEV Üniversitesi yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdür-

lerini,
h) Mütevelli Heyeti: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Mütevelli Heyeti Başkanı: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Program: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim verilen

programları,
k) Program başkanı: Bölüm veya bağımsız akademik programların başkanlarını,
l) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,
n) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language Sınavını,
o) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 5 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta be-
lirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitede başka bir eğitim-öğretim dilinde yapılmasında zorunluluk olan prog-
ramlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Öğrenci kontenjanları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Ga-
zetede yayımlanan Vakıf  Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve YÖK tarafından onaylanır.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına;
a) ÖSYM’nin yerleştirme sistemiyle veya DGS ile Üniversitede bir programa yerleşti-

rilen öğrenciler, ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafın-
dan belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Üniversite yetenek
sınavlarında başarılı olan öğrenciler,

b) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciler,

c) Üniversite tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,
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ç) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle YÖK tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğ-

renciler,

d) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler

kesin kayıt yaptırabilirler ve tam zamanlı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları

MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş

başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato ta-

rafından belirlenen asgari koşullar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Merkezi

yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, Üniversite hazırlık sınıfına, ön lisans

programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son

iki yarıyılı içerisinde yatay geçiş yapılamaz.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversite programlarına kesin kayıt yaptıran

öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fakülte/yüksek-

okul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için dersi veren

bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya koşullu ba-

şarılı sayılan derslerden uygun görülenler, 27 nci maddede öngörüldüğü şekilde harf notu olarak

not belgesine işlenir. Ders başarı notu katsayı karşılığı olmayan ve muafiyeti uygun görülen

dersler için EX muafiyet notu verilir ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

(3) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları arasında herhangi bir yolla geçiş yapan

öğrencilerin intibakları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrenci-

lerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun

görülenler 27 nci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

(4) Üniversitenin ön lisans programlarından dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların inti-

bakları 27 nci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

Misafir ve özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim prog-

ramlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen

kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın öne-

risi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları

gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde hüküm-

lerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun görülenler

için Üniversite programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi işlem uygulanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya

lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders

almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve

başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları

dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
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İlk kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun
görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci ada-
yından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir
örneği alınır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış
beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt
nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler, kayıt
haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve
kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları,
bu maddede açıklanan koşullarda yapılır.

Ücretler

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik
yıl için alınır. Yaz okulu ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ayrıca ücret-
lendirilir.

(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki
tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye
kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve 16 ncı maddede belirtilen azami öğrenim sü-
relerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi saat esas alınarak Mütevelli
Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(4) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.
Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını
yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt yenilemesi
mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içerisinde
ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını onay-
latmamış olan öğrencilere, derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.

(5) Mütevelli Heyetinin kararıyla programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.
(6) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanı-

nan azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu ola-
rak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan
öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin
bursları kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-öğretim
süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini
tümüyle ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim için olup
yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.

(7) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları
devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yıl sonu yapılır. Başarı
burslarıyla ilgili koşullar, Mütevelli Heyetince belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi ha-
linde başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.
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(8) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri
öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararıyla belirlenir.

(9) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve mezuniyetleri için her yıl en çok 12 kre-
dilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri normal öğrenim ücretini öderler. Her bir
kredi için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenir.
Bu ücretler her yıl akademik yıl başında ilan edilir.

(10) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz
dersler için bir kredi/saat ücreti alınır.

Ders kayıt işlemleri
MADDE 11 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen

öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getiril-
miş olması gerekir.

Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, ya-

rıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler,
Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 16 ncı maddede belirtilen azami öğretim
süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ya-
rıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin
sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler,
kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından
hiçbir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt
yenilememiş ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, öğrenim
ücretlerini ödemiş olsalar dahi öğrenci işleri sisteminden de yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 19, 31, 32 ve 34 üncü maddelere
göre kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip onaylamak zorunda-
dırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek alabilirler.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle
kayıt yenilemeden, 17 nci maddede belirtilen süreler için kayıt dondurma talebinde bulunabilir.
Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, 17 nci madde hükümlerine göre dönem ücretinin
yüzde onunu ödeyerek kayıt dondurma haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma isteği
kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt
dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim sü-
resinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri yarıyıl/yıllara ait öğrenim ücretlerinin
yüzde onunu ödemeden yeni ders kaydı yaptıramazlar.

(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için bu yükümlülüklerini yerine
getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim
yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptı-
rabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(7) Öğrenci İşleri Sistemi veya öğrenci tarafından ataması yapılan derslerin sorumlu-
luğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmaksızın öğrenciye aittir. Kısmi burslu
ve burssuz öğrenciler bu döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek mecburiyetin-
dedir.

28 Ocak 2018 – Sayı : 30315                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Kayıt sildirme
MADDE 13 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya yasal yetki verdikleri kişiler,

Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvu-
rurlar.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıl-
dan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt
sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zo-
rundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, 12 nci madde hüküm-
lerine göre ücret öderler.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar
MADDE 14 – (1) Üniversitede başka bir dilde eğitim-öğretim yapılmasında zorunluluk

olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen öğren-
cilerin İngilizce dil yeterlikleri, programın yabancı dil okutmanları tarafından yapılan İngilizce
yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Orta öğretimini, anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce ile öğretim
yapan kurumlarda tamamlamış olanlarla, uluslararası nitelikteki TOEFL ve benzeri dil sınav-
larına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartları ve hazırlık programınca
yapılan yeterlik sınavına girip girmeyecekleri Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslararası
öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan sınav
ile tespit edilir.

(5) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alı-
nırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Üniversite hazırlık programları tarafın-
dan gerçekleştirilen seviye tespit sınavıyla belirlenir.

(6) İlk akademik yıl sonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde
ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfına alınırlar.

(7) Hazırlık sınıfında iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu prog-
ramdan ilişiği kesilir.

(8) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki
yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine de-
vam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.

(9) İngilizceden ve Türkçeden başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeterli-
ğinin istenip istenmeyeceğine Senato tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim

Akademik takvim
MADDE 15 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden

yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip
eden yılsonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Ön lisans ve lisans dersleri
yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.
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(2) Senatonun kararıyla, süresi en az yedi hafta olmak veya 70 iş gününe karşılık gele-

cek ders saatinden az olmamak üzere ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. Yaz dönemi öğrenim

ücretleri, güz ve bahar öğrenim ücretlerinin dışında olup, Mütevelli Heyetince belirlenir.

(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar akademik birimlerin programlarında belirtilir

ve bu çalışmalar akademik birim veya kurulların belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Senato tarafından önerilir,

Mütevelli Heyeti onayından sonra Rektörlükçe ilan edilir.

Öğrenim süreleri

MADDE 16 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki,

lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim

süreleri; ön lisans programlarında dört (sekiz yarıyıl), dört yıllık lisans programlarında yedi

(on dört yarıyıl), akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere

dâhil değildir.

(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki prog-

ramlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir ku-

ruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders

veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uy-

gunsa aynen transfer edilebilir.

(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara

34 üncü madde hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için

mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm

başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik sü-

resince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört

yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla

bu süreler uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt

dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami

öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşuluyla kayıt don-

durma hakkı verilebilir:

a) Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan

bir sağlık raporuyla belgelendirmesi koşuluyla kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt don-

durma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporuyla belgelenmesi ha-

linde, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime

devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu

askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

c) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.
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(4) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Askerlik, hastalık ve doğal afetler nedeniyle kayıt donduran öğrencilerden öğrenim

ücreti alınmaz. Başka gerekçelerle kayıt donduran öğrenciler, bu süreye ait öğrenim ücretinin
yüzde onunu öderler.

b) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,
Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

c) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istek-
leri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

(5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik
veya beraat kararıyla sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sa-
yılmaz. Bu süre için herhangi bir öğrenim ücreti alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar

Öğretim programları
MADDE 18 – (1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin

içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program
başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim
programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayıyla kesinleşir.
Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili birimlerin aka-
demik kurullarınca karara bağlanır. Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan ders-
ler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu
alınması gereken dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler prog-
ramlarda belirtilir.

(2) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultu-
sunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte
gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları
açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve prog-
ramda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar.

Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri
MADDE 19 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere

iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama
saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından,
dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30
AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama
veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda
25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer
öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tara-
fından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü ge-
çemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akade-
mik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl
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ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve ben-
zeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri
programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edil-
mez.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik
yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına
ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik
yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate
alınmaz.

(5) Bir akademik birime ait bir öğrencinin her yarıyılda/yılda alabileceği en fazla ders
kredi/saat yükü Senato tarafından belirlenen en yüksek kredi/saat yüküdür.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu
kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik
yıl dersleri hariç öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının
oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir
yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(7) Kendi ön lisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş,
başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3,5 olması halinde 3
kredi veya bir ders, 3,75 veya 3,75’ten fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders
artırabilirler.

(8) Bir öğrenci, içinde bulunulan akademik yılın güz veya bahar yarıyılının sonunda
mezun olabilecek durumda ise maksimum kredi yüküne ek olarak her yarıyıl için kendisine
fazladan bir ders daha verilebilir. Ancak yaz okulu sonunda mezuniyet ihtimali olan öğrenciler
bu ek ders hakkından yararlanamaz.

(9) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.
(10) Bir öğrenci, yaz okulunda 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alabilir.

Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir. Eğer öğrenci, içinde bulunduğu yaz okulu
sonunda mezun olabilecek durumda ise kurum içinden veya kurum dışından yukarıdakilere ek
olarak bir derse daha kayıt yaptırabilir.

Devam durumu
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultu-

sunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava
ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğ-
rencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak
yarıyıl/yılbaşının ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre
izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil,
hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o
dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu
notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de ge-
çerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde
öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem
sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verile-
mez.
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Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 21 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci

değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve konten-

janlar dâhilinde, yürürlükteki yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili

yarıyıl/yıl için geçerli öğrenim ücretlerini Üniversiteye öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitme-

den önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izle-

mek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı

değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim prog-

ramına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim prog-

ramları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından

alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.

(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen

derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler, dersin alındığı kurumdaki kodu,

adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın

şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya

unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla

gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, aka-

demik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki bir kurumdan alınan dersler

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, Üniversitede açılmayan derslerden öğrenimleri süresince

en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğretim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca

uygun görülmesi halinde, bir yükseköğrenim kurumundan aşağıdaki koşulları sağlamak üzere

güz, bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Güz veya bahar yarıyılları sonunda

mezun olabilecek öğrenciler maksimum kredi koşullarına uygun olarak başka kurumlardan

ders alabilir.

(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunlukla-

rının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının teklifi

ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yö-

netim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod,

ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt ye-

nileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin

değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek bel-

gesine işlenir.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 23 – (1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve

bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, labo-
ratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlen-
direbilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile
yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından
takdir olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavının katkısı en az yüzde kırk olmak üzere, ara sınav ve
yarıyıl/yılsonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştü-
rülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında,
ders öğretim planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, Rektörlükçe tüm fakülteler için planlanır ve ha-
zırlanır; dekanlıklara/müdürlüklere her yarıyılın başında dersler başlamadan bildirilir ve öğ-
rencilere ekle-sil haftasından sonra duyurulur. Ancak, birden fazla ara sınav yapılması gereken
dersler için diğer ara sınavlar, sınavı gerçekleştirecek öğretim elemanı ya da elemanları tara-
fından bölüm başkanına tarih ve saatleri önerir ve dekanlık/müdürlük tarih, yer ve saatleri için
gerekli hazırlıkları yapar. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik takvime göre Rektörlük tarafından
planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları Cu-
martesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları
yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim eleman-
ları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim
döneminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(4) Ara sınav ve dönem sonu sınavları yazılı, test veya test-yazılı olarak yapılır. Ancak
uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl
içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak ders-
lerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi
ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl/yıl başlangıç
tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yılsonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri dik-
kate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekildeki değerlendirme yöntemi uygulanarak
belirlenir.

(6) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik tak-
vimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.

Mazeret sınavı
MADDE 24 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Kopya ve intihal
MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme et-

kinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe
oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik
değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu et-
kinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı de-
ğerlendirilir.
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Dersten çekilme

MADDE 26 – (1) Dersten çekilme 27 nci maddede belirtilen kurallara göre yapılır.

Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik biriminin bölüm veya

program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce so-

nuçlandırılır ve beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına iletilir.

(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen

W harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.

(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çeki-

lebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin

altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok 4, lisans prog-

ramlarında en çok 8 dersten çekilebilir.

Notlar ve ders muafiyeti

MADDE 27 – (1) Ders başarı notları, aşağıdaki tabloda gösterilen harfler ve bunlara

karşılık gelen 0,00 ile 4,00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları ve 100’lük

sistemde karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Ağırlık Katsayısı 100’lük Sistemde Karşılığı

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 70-79

CC 2,00 60-69

DC 1,50 45-59

DD 1,00 35-44

FF 0,00 0-34

M Muaf

NA Devamsız

(3) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler de kullanılır:

a) I eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğren-

cilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları

başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde

verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bu-

lunulmamış I notları F notuna dönüşür.

b) S yeterli not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı

olan öğrencilere verilir.

c) U yetersiz not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başa-

rısız olan öğrencilere verilir.

ç) PR notu, süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte olan öğ-

rencilere verilir.

d) EX ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet notudur

ve bu notlar ortalamaya katılmaz.
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e) NA notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten de-
vamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve verilen başka sınav hakların-
dan yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.

f) W dersten çekilme durumu, yarıyıl/yılbaşından itibaren onuncu haftanın son iş günü
mesai saati sonuna kadar, ilgili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin verilen
bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uy-
gulanır:

1) Bir öğrenci, ön lisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekile-
mez.

2) Bir öğrenci, F, NA, U, W not yükseltmek için ve yaz döneminde aldığı derslerden
çekilemez.

3) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında,
ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dâhil değildir.

4) Üniversite dışından alınan dersler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
g) NI notu, not ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğrencinin aldığı dersler için ve-

rilir. Bu dersler, 19 uncu maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır. NI statüsünde alınan
dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sayılamaz.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile
Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu ba-
şarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun
bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve
not ortalaması hesaplamasına katılır. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not orta-
laması 4,00 üzerinden 2,00’dan az olamaz. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde
belirtilir.

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

Verilen değerlendirme notlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulun-
duğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra
beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı
tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonu-
cuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca,
biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın
olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program
başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bil-
dirir.

(2) Yarıyıl/yılsonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan

öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkan-

lığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğren-

cinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye
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duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda,

bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç

kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. So-

nuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkan-

lığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/müdürlük so-

nucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.
Başarı durumunun belirlenmesi

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda not ortalamaları
hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin kredi saat değeri ile öğ-
renciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile
bulunur. DNO öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı puanların toplamının, aldığı
derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve bu puan 0-4 not göstergesinde öğren-
cinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandırılır.

(2) GNO, öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış olduğu puanlar toplamının
o dönem sonuna kadar almış olduğu krediler toplamına bölünmesi ile bulunan sayıdır. Öğren-
cinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalamasında, o derslerden alınan en son
not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde gösterilir.

(3) GNO’su 2,00 veya daha yukarı olan başarılı, 1,80-1,99 arasında olan koşullu başarılı
öğrencidir. GNO’su ikinci, üçüncü ve dördüncü akademik yılın sonunda 1,80’in altında olan
ise sınamalı öğrencidir. Güz yarıyılında öğretime başlayan öğrenciler için ilk sınamalı duruma
düşme dördüncü yarıyıl sonunda, bahar yarıyılında öğretime başlayan öğrenciler için ise ilk
sınamalı duruma düşme üçüncü yarıyıl sonunda belirlenir.

(4) Not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır ve virgülden sonraki
üçüncü hane 5 veya 5’ten büyük olduğunda yukarıya, 5’ten küçük olduğunda da aşağıya yu-
varlanır.

(5) Öğrencilerin Üniversitede yaz döneminde aldıkları derslerin başarı notları genel not
ortalamasına dâhil edilir.

(6) Bir dersin yarıyıl/yılsonu başarı yüzdesi hesaplanırken, NA notu alan öğrenciler de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(7) Bölüm, program, fakülte, yüksekokul ve Üniversite başarı sıralamasının nasıl yapı-
lacağı Senato tarafından belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin ders başarı durumları aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC veya S notlarından birini alan öğrenci, bu dersten

başarılı sayılır.
b) Bir dersten DC, DD notlarından birini alan öğrenci bu dersten koşullu başarılı sayılır.

Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için mezuniyet anında GNO’sunun 2,00 olması gerekir.
GNO’su 2,00’dan küçük ise öğrenci DC ve DD derslerinden yeterli sayısı kadarını alarak
GNO’sunu en az 2,00’a yükseltir. Bu şartlar sağlanmadan öğrenci mezun olamaz.

c) Bir dersten FD, FF, NA veya U notlarından birini alan öğrenci, bu dersten başarısız
sayılır.
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Derslere yazılma kuralları

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akade-

mik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü

yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.

(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler,

güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar.

Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kay-

dolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini

aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi

programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan bu öğren-

ciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğren-

ciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk

iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında

aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine

kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini

aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına

uymak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere

kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi

derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak

zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dö-

nemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydol-

mak zorundadır.

(4) İkinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt

yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere

üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız

oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu

dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma

düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesin-

leşir.

(7) Programın ikinci akademik yılı sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, öğretim

programlarındaki ilk dört yarıyıl derslerinin dışında üst yarıyıllardan yeni bir derse kayıt yap-

tıramazlar.

(8) Programın üçüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın

üçüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin

dışında ilk iki yarıyıl dersleri ile yedinci ve sekizinci yarıyıllarına ait yeni bir derse kayıt yap-

tıramazlar.
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(9) Programın dördüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat progra-
mın dördüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları
derslerin dışında ilk iki yarıyıl derslerine kayıt yaptıramazlar. Bunun dışında beşinci fıkraya
göre ders kaydı yaptırabilirler.

Ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan öğrenciler bu dersleri,
kendi bölüm programı için açıldığı ilk yarıyılda öğretim programındaki en alt yarıyıldan baş-
layarak mutlaka almak zorundadırlar. Ancak, programdaki ilk iki yarıyıl derslerini 31 inci mad-
dedeki ilgili hükümlerde belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar edebilirler.

(2) Bir dersin öğretim programından kaldırılması durumunda, öğrenciler kaldırılan ders-
lerin yerine karşılık tutulan eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, seçmeli dersleri tekrar etme durumunda, yerine başka bir seçmeli ders
alabilirler.

(4) Başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, DC ve DD’nin altındaki başarı notu
aldıkları dersleri, başarı notlarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Bu dersler, son kayıt olunan
yarıyılın bitiminden sonra takip eden dört yarıyıl içerisinde ders yazılım kurallarına uyulmak
koşuluyla tekrarlanabilir.

Mezuniyet durumuna gelmiş öğrenciler için ek sınavlar

MADDE 33 – (1) Azami öğretim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için iki ders
dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programla-
rındaki başarısız oldukları ve o akademik yılda kaydoldukları FF, FD veya U başarı notu alınan
en çok iki ders için takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı verilir.

(2) Azami öğretim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için bir ders dışındaki tüm
derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programlarındaki başarısız
oldukları ve o akademik yılda kaydoldukları FF, FD veya U başarı notu alınan bir derse, ek
olarak en fazla bir dersten not yükseltmek için takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav
hakkı verilir. Not yükseltmek için talep edilen ders, programdaki son iki akademik yılın ders-
lerinden CC, DC, DD notu alınmış ders olmalıdır.

(3) Azami öğretim süresini tamamlamadan öğretim programlarındaki bütün derslerden
en az DD ve DC başarı notu almış ve genel not ortalaması 2,00’ın altında kalan öğrencilere,
genel not ortalamalarını yükseltebilmeleri için, takip eden yarıyıl başına kadar en çok iki dersten
birer ek sınav hakkı verilir. Not yükseltmek için talep edilen dersler, programdaki son iki aka-
demik yılın derslerinden CC, DC, DD notu alınmış dersler olması gerekir.

(4) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek
sınavda aldığı not ders başarı notudur.

(5) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenci, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav so-
nuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi ders-
lerden sınav hakkını ne zaman kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve
ilgili dekanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.

(6) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akade-
mik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci,
bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
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(7) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan
zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptır-
maları gerekir.

(8) NA notu alınmış ve hiç kayıt olunmamış dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.
Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl (sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (on dört ya-
rıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler
içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğ-
rencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste
katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir;
bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam
ederler.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından
ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kuru-
munda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirile-
bilirler.

(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmesi için aşağıdaki esas-
lara göre işlem yapılır:

a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün
dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç
yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğ-
rencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı
tanınır.

c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ili-
şikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurum-
larda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
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dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler
akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden yazılı olarak hangi
derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar ve mali
sorumluluklarını yerine getirirler.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Ara-
lıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav
haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

e) Azami süreler içinde Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayıyla dört
yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişikleri kesilen
öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten
sınav hakkı verilir.

2) Ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kulla-
nacakları üç dersten sınav hakkı verilir.

3) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kay-
beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvur-
maları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-
namazlar.

f) Azami öğrenim süresi sonunda, programlarındaki derslerden hiç ders kaydı yaptır-
madığı veya sınava girme koşullarını yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.

g) Bu madde kapsamındaki öğrencilere tanınan ek süre ve sınav hakları ile ilgili ücretler
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 35 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal lisans veya yandal programı

MADDE 36 – (1) Bir lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir lisans prog-
ramına da devam hakkı verilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eş-

değer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında

yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift anadal-yandal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
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ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından be-

lirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma

Diploma hakkı
MADDE 37 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu öğretim programında bulunan tüm dersleri

başarıyla tamamlamak ve genel not ortalaması en az 2,00/4,00 olmak ve öğretim programla-
rındaki minimum ulusal ve AKTS kredi koşullarını sağlamak suretiyle mezun olma hakkını
kazanır. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını
ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşuluyla diploma alma hakkını
kazanır.

(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir
defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının im-
zalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomalar
MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür

ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir.
(2) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara

yazılacak bilgiler Senato tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.
(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere ulusal bir gazetede ilan

edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşuluyla
yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci ve son nüsha ibaresi konulur.

(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeniyle yeni isimle
başka bir diploma düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Tebligat
MADDE 40 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat, öğrencinin Üniversiteye

ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci
adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük
tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme döneminde
iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde
yeni adresini 15 gün içerisinde güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
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 (HÜGETUM): Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem koruyucu hekimlik hem de hasta-

lıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uygulanmasını sağlamak,
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, eko-

nomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendir-
meler yapmak,

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
hakkında bilgi edinmesini sağlamak,

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş
hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek,

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı

tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek,
b) Dünyada kabul gören ayurveda, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamam-

layıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek,
c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili

bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, ku-
rulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak,

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uy-
gulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama,
eğitim ve araştırmalar yapmak,

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel
araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma
projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek,

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,
g) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri

alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve
eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak,

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya
yönelik çalışmalar yapmak,

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve
cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hu-
susta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yap-
mak,

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-
jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

i) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açı-
lardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak,

j) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştır-
ma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan ve Merkezin kuruluş amacına
uygun bir bilim dalında tam zamanlı çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebi-
lir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Rektörün
onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür
yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi
dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardım-
cılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan
fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezi yönetmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve ge-

liştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,
d) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

sunmak,
f) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birim-

lerin yönetici ve hizmet personelinin seçimi, eğitimi ve istihdamını sağlamak,
g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin kuruluş
amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen iki üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır
ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek ve

Rektörün onayına sunmak,

ç) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

d) Merkezin bütçesini onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim ele-

manları ve geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve

kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri

halinde ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için seçilen en

fazla 5 kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-

lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sorunları ve çözüm önerileri konu-

sunda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-

rafından karşılanır.

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Se-

nato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üni-
versitesi Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye
gelen öğrencinin işlemleri, ders alması, öğrenim ücreti ve benzeri hususlarda ikili anlaşmalar
ve mevcut mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokulu/meslek yüksekokulu
müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofisi Koordina-
törlüğünce yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin kimlik kartını kaybettiğini beyan etmesi halinde, ücret karşılığı kendi-
sine yeni kimlik kartı verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Her öğrenci, kültürel ve bilimsel etkinlik uygulaması faaliyetlerini mezuniyete ka-

dar Senatoda belirtilen esaslar çerçevesinde tamamlamak zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapıla-

bilir. Derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenci için staj komisyonunun önerisi, ilgili yö-
netim kurulu onayı ile yarıyıl süreleri içinde de staj yapılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2015 29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/6/2016 29743
2- 21/8/2016 29808
3- 14/10/2016 29857
4- 28/7/2017 30137
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ OLİMPİK ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik

Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar

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: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Manisa Celal Bayar 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) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nin

benimsediği olimpik değerler öncülüğünde olimpizm ruhunun yaygınlaştırılmasına ve olimpik

hareketin bilimsel niteliklerde araştırılmasına katkı sağlamak,

b) Olimpizm ruhunu anlamak ve yaygınlaştırmak,
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c) Yurt içinde ve yurt dışında konu ile ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,

ç) Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar

yürütmek,

d) Olimpik anlaşma çerçevesinde olimpik değerlerin anlaşılması ve yaygınlaştırılması

için projeler üretmek,

e) Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ülkemizde düzenlenmesi çalışmalarına katkıda

bulunmak,

f) Türkiye’de spor kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

g) Sporcu, antrenör, spor yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni, rekreasyon uzmanı, hakem,

menajer gibi görevlerde bulunan kişilere bilimsel destek verecek araştırmalara ortam sağlamak,

ğ) Sporun ve spor kültürünün yozlaşmasını sağlayan dopingle yapılan mücadeleye aka-

demik katkı sağlamak,

h) Sporun en önemli değerlerinden biri olan dürüst oyun (fair play) anlayışının, Üni-

versitenin ve öğrencilerin yaşamsal algısı içinde yer almasını sağlamak,

ı) Türkiye genelinde benzer merkezlerin açılması ve işleyişiyle ilgili öncü bir kurum

olma görevini üstlenmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde

Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

b) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili panel, çalıştay, seminer, sempozyum

ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer faaliyetler yürüten kurumlar ile ortak faali-

yetler düzenlemek ve bunu görsel basın aracılığıyla duyurmak,

ç) Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına olimpik ruh başlığı altında sportif

faaliyetler düzenlemek ve katılmalarına olanak sağlamak,

d) Türkiye genelinde benzer merkezlerin açılması için destek vermek ve işleyişiyle ilgili

bilgilendirici yayınlar ve faaliyetler yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde yer alan projelere katılmak ve Üniversite adına pro-

jeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev

yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki

müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının

görevi de sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar. Görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda Müdüre, müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın sonunda bir faa-

liyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş-

birliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje

yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Rektör ta-

rafından görevlendirilen altı üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam dokuz

kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi, Müdürün görevlendirilmesini izleyen

üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Ku-

rulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunlu-

ğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak,

b) Merkezin amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi

ve çalışmalarıyla ilgili kararlar almak,
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c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak ge-

çici veya sürekli çalışma grupları kurmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve yapılacak gö-

revlendirmelerle ilgili önerileri karara bağlayarak, Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya

koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Üniversite içinden veya dışından Merkezin

çalışma alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve uygulamaları olan ya da olimpik hareket, olimpik

eğitim, spor kültürü ve herkes için spor faaliyetlerini ilgilendiren alanlarda hizmet ve faaliyetleri

bulunan kamu kurumları veya özel kuruluşların temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilen on altı kişiden oluşur. Danışma

Kurulu, Müdürün başkanlığında faaliyet gösterir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içinde

Müdürün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve

üyeleri Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Müdür, çalışma gruplarının

faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/192 

Karar No : 2014/342 

Sanık : BACHAR BAKRI; Slaheddin ve Fatema oğlu, 15/05/1973 Dammcus 

doğumlu, Suriye Uyruklu, Dammcus Jober 123/5 ġam SURĠYE adresinde 

ikamet eder. 

Mahkememizin 24/09/2014 tarih, 2014/192 Esas, 2014/342 Karar sayılı ilamı ile sanık 

hakkında Resmi Belgede Sahtecilik neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verildiği, kararın sanığa tebliği için yurtdıĢı talimat yazıldığı, ancak kararın ilgiliye tebliğ 

edilemediği, gerekçeli karar tebliği yapılamayan; Bachar BAKRI'ya tebliğ imkansızlığı sebebiyle 

7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle itirazı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 11086 

————— 

Esas No : 2015/115  

Karar No : 2015/806 

Sanık : RAHAF ALMHAMSEH; Taıseer ve Saousan kızı, 28/04/1981 Damascus 

doğumlu, Suriye Uyruklu, Hareste Rıf Damascus El Kul Sok. ġam SURĠYE 

adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 23/10/2015 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik 

neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliği için 

yurtdıĢı talimat yazıldığı, ancak kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, gerekçeli karar tebliği 

yapılamayan; Rahaf ALMHAMSEH'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle itirazı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 11087 

————— 

Esas No : 2015/491  

Karar No : 2015/842 

Sanık : SIDIKA ABDULLAH; Cafer ve AyĢe kızı, 30/08/1981 Suriye doğumlu, 

Suriye Uyruklu, Sanat Mah. 220 Sok. No: 81 SURĠYE adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 11/11/2015 tarihli ilamı ile sanık hakkında Suç eĢyasının satın alınması 

veya kabul edilmesi suçundan neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verildiği, kararın sanığa tebliği için yurtdıĢı talimat yazıldığı, ancak kararın ilgiliye tebliğ 

edilemediği, gerekçeli karar tebliği yapılamayan; Sıdıka ABDULLAH'a tebliğ imkansızlığı 

sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle itirazı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 11088 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖĞRENCĠ YURDU ĠNġA EDĠP KREDĠ VE YURTLAR KURUMUNA KĠRALANMAK 

ÜZERE ĠRTĠFAK HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

MADDE 1 - Ġrtifak hakkı kurulacak taĢınmazın:  

Ġli : Adana  

Ġlçesi : Sarıçam  

Mahalle/Köyü : Balcalı Mahallesi  

Ada No : 15.723 

Parsel No : 3 

Ġrtifak Tesis Edilecek Alan : 31.072,32 m2  

Mülkiyet Durumu : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü  

Cinsi : Tarla  

Niteliği : TaĢınmazın irtifak tesis edilecek alanı üzerinde her hangi 

bir yapı bulunmamaktadır. 

MADDE 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği,  

Ġhale dokümanı Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı TaĢınmaz Yönetim 

ġube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, 

Ġdarece onaylı ihale dokümanını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi ġubesi TR 4200 0100 1690 

4066 3298 5001 nolu hesabına 500,00 -TL yatırılması ve ihale dokümanı satıĢ bedeli alındı 

belgesi karĢılığında onaylı ihale dokümanını alınması zorunludur.  

MADDE 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:  

3.1. Ġhalenin yapılacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari Birimler Binasının 

2. Katında bulunan 217 numaralı Ġhale Salonu  

3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler 

Daire BaĢkanlığı TaĢınmaz Yönetim ġube Müdürlüğü Balcalı/ADANA Tel: 0 322 338 63 56   

Faks: 0 322 338 63 56  

3.3. Ġhale (son teklif verme) tarihi : 28.02.2018  

3.4. Ġhale (son teklif verme) saati : 14:00  

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) 

Usulü ile 3.700 (ÜçBinYediYüz) kiĢilik öğrenci yurt inĢaatını gerçekleĢtirip Kredi ve Yurtlar 

Kurumuna kiralamak üzere irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. Ġrtifak hakkının süresi inĢaata iliĢkin 

tüm projelerin hazırlanması ve tüm inĢaat süreleri dahil olmak üzere 30 (otuz) yıldır. Anılan süre 

irtifak hakkının tapuya tescili tarihinde baĢlayacaktır. 

MADDE 5 - Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ile Tesisin tahmin edilen inĢaat maliyeti 

toplamı: 102.923.311,72 (YüzĠkiMilyonDokuzYüzYirmiÜçBinÜçYüzOnBirLiraYetmiĢĠkiKuruĢ) TL  

Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları: 
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5.1. Ġlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli: 284.311,72 (ĠkiYüzSeksenDörtBinÜçYüz 

OnBirLiraYetmiĢĠkiKuruĢ) TL. 

5.2. Ġrtifak Hakkı geçici teminat miktarı: 85.293,51 (SeksenBeĢBinĠkiYüzDoksanÜçLira 

ElliBirKuruĢ) TL. 

5.3. Tesisin tahmin edilen inĢaat maliyeti: 102.639.000,00 (YüzĠkiMilyonAltıYüzOtuz 

DokuzBinTürkLirası) TL. 

5.4. ĠnĢaat maliyetinin geçici teminat tutarı: 3.079.170,00 (ÜçMilyonYetmiĢDokuzBin 

YüzYetmiĢTürkLirası) TL. 

5.5. Toplam Geçici Teminat Tutarı: 3.164.463,51 (ÜçMilyonYüzAltmıĢDörtBinDörtYüz 

AltmıĢÜçLiraElliBirKuruĢ) TL. 

Ġstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre; geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Çukurova 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası 

Çukurova Üniversitesi ġubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesaba ihale saatine 

kadar yatırabilirler. Teminat mektupları dıĢındaki teminatlar Komisyonca teslim alınmaz. 

MADDE 6 - Ġsteklilerden istenilen belgeler: 

Ġhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunundaki ihale 

dokümanlarında belirtilen Ģartları taĢımaları, geçici teminat tutarlarını ve aĢağıda istenilen 

belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur. 

6.1. Ġlgisine göre Ticaret ya da Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ihale ilan 

tarihinden sonraki tarihi taĢıyan Oda Kayıt Sicil Örneği, 

6.2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (ġartname ekindeki standart 

doküman ile belgelendirilecektir.) 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 

6.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

6.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

6.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

6.4. 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5.madde de 

belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına iliĢkin belge, (teminat mektubu verilmesi halinde 

süresiz olmalıdır.)  

6.5. Ġhale dokümanının satın alındığına iliĢkin belge,  

6.6. Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,  

6.7. Vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmıĢ vergi mükellefi olduğuna 

dair belge, 
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6.8. Ġhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da e-

devlet sistemi üzerinden alınmıĢ belge, (Ġhale üzerinde kalan istekliden resmi senedin 

imzalanması aĢamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmıĢ olan 

vergi borcu bulunmadığına dair belge istenecektir.) 

6.9. Ġhale ilan tarihinden sonra SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun 

bulunmadığına dair SGK’dan ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmıĢ belge, (Ġhale üzerinde 

kalan istekliden ihale tarihi itibariyle resmi senedin imzalanması aĢamasında SGK (Sosyal 

Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir.) 

6.10. SözleĢme ve ġartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütname, (Ġstekliler 

tarafından Ģartname ekindeki standart taahhütname ile belgelendirilecektir.) 

6.11. Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görülecek ve taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair 

TaĢınmaz Yönetim ġube Müdürlüğünden alınarak imzalanmıĢ yer görme belgesi.  

6.12. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname, (ġartname 

ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.) 

6.13. Tekliflerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, isteklilerin detayları ihale 

Ģartnamesinde belirtilen Ekonomik ve Mali Yeterliğe iliĢkin belgeler, (Bu belgelerin teklif 

dosyasına konulması ve belgelerin taĢıması gereken kriterleri sağlaması zorunludur.)  

6.14. TaĢınmaz üzerinde ihale konusu kapsamında yapılacak yurt binaları ile 

mütemmimlerini iĢletilmek üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 

kiralayacağına iliĢkin beyan. (ġartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.) 

Ġhale üzerinde kalan yüklenici resmi senedi imzalamadan önce yurt ve mütemmimlerini 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öngördüğü Ģartlar çerçevesinde kiralanması için 

anılan Genel Müdürlük ile resmi protokol yapacak ve protokolün bir nüshasını Üniversiteye ibraz 

edilecektir. 

MADDE 7 - Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan 

gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin 6.Madde sayılan belgeler ile iĢ ortaklığı beyannamesi ve 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi tekliflerine ekleyeceklerdir. (Ġhale üzerine kalan yüklenici 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi vermek zorundadır.)  

MADDE 8 - Ġhaleye posta ile katılmak mümkündür. Ġhaleye posta ile iĢtirak edeceklerin 

Ģartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü saatine kadar Çukurova 

Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı TaĢınmaz Yönetim ġube Müdürlüğü 

Balcalı/ADANA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif 

edilen değer, ihaleye iĢtirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana 

gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

MADDE 9 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

MADDE 10 - 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihalelere katılamazlar. 
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MADDE 11 - BaĢvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce 

dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

MADDE 12 - Ġstekliler, belgelerin aslını veya aslı idarece görülerek onaylanmıĢ veya 

noterce tasdik edilmiĢ örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak 

isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul 

edilecektir.  

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ― ibraz edilenin aynıdır ‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin aslı yerine ihale 

tarihinden önce Ġdare tarafından ―aslı idarece görülmüĢtür‖ Ģekilde Ģerh düĢülen suretleri 

sunulabilir. 

MADDE 13 - Banka teminat mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafından 

Çukurova Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası 

Çukurova Üniversitesi ġubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesaba yatırılması 

zorunlu olup, bunlar komisyonca elden teslim alınmaz. 

Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat mektupları ise 

Ġdare tarafından teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. Ġhale 

üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip, resmi senedi 

imzalaması halinde iade edilir. 

MADDE 14 - Ġhalede en uygun bedel, yıllık irtifak hakkı ihale bedeli geçerli en yüksek 

teklif olacaktır.  

MADDE 15 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği 

kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak 

üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 

sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu iĢlem, geçerli en 

yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif 

ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle 

yapılır. 

MADDE 16 - ĠĢbu ilan ile iĢbu iĢe ait idari Ģartname ve eki dokümanları arasında çeliĢki 

bulunması halinde, idari Ģartname hükümleri geçerli olacaktır. 

MADDE 17 - Ġdare ihaleyi her aĢamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapılmıĢ olan 

ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.  

Ġlan olunur. 876/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Büyükkabaca Kültür ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Mustafa Diler, Kadir Karacan, Ali Ġhsan Temurçin, Halil Yiğit, 

Mehmet Erdoğan, Mehmet Gökçe, Ahmet Özdemir, Süleyman Arıkan, Abdulkadir Ceylani Diker, 

Halil Ġbrahim Oturak, Mehmet Temurçin, Muammer Demir 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Isparta 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/01/2018 tarihinde kesinleĢen 15/12/2017 

tarihli ve E: 2017/64, K: 2017/28 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ġlk, orta ve yükseköğretim kademelerinde okuma imkanı olmayanlara 

karĢılıksız ve sair Ģekillerde nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak, burs vermek ve senette yazılı 

diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 61.500,00 TL (AltmıĢ Bir Bin BeĢ Yüz Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Büyükkabaca’da kurulan ve faaliyet gösteren, vakfın görev ve faaliyet tanımına uygun bir 

kuruluĢa devredilir.   

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 874/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

18.01.2017 tarihli ve 1466 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Halikarnas 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali TAġDELEN (Denetçi No: 

13090, Oda Sicil No: 10865) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 1. 

Ġdare Mahkemesinin 27.09.2017 tarihli ve E.2017/684-K.2017/2416 sayılı kararı ile ―dava konusu 

iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, Ali TAġDELEN hakkında, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı 

Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan denetçi belgesinin iptali iĢlemi 16.01.2018 tarihli ve 8891 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 875/1-1 

—— • —— 

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğümüzce Konsept Deniz Yatırımları ve 

Enerji Sistemleri A.ġ. adına tescilli IM008005/19.08.2016 tarihli serbest dolaĢıma giriĢ 

beyannamesinden kaynaklanan tahakkuk ve Ceza Kararına iliĢkin Ödeme Emri yükümlüsünün 

Levent Mah. Ebubula Cad. No: 21 BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak 

adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz 

konusu tahakkuk, ceza kararı ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil 

edileceği tebliğ olunur. 

 

BEY. NO. TA. ÖDEME EMRĠ NO TUTAR 

IM008005/19.08.2016 29315444 

Ceza Kararı : 353.046,56-TL 

KKDF :     1.360,72-TL 

TOPLAM : 354.407.28-TL 

 917/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol 

KOCABIYIKOĞLU’na ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 29.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 29.05.2018 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ġsa 

AKBULAK’a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına daha önce almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının 

bitiĢ tarihi esas alınarak, 06.05.2019 tarihinde baĢlanacak olup, ceza 06.05.2020 tarihinde son 

bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

MüĢerref BAHTĠYAROĞLU’na ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 22.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 22.05.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Seçkin DÜġMEZ’e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 22.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 22.05.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

5 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Atilla 

BEYDAĞI’na ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 22.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 22.06.2018 tarihinde son bulacaktır. 

6-Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir ġenel DÜZYURT’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 30.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 30.05.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

7 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Kadir CESUR’a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına daha önce almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

cezalarının bitiĢ tarihi esas alınarak, 19.06.2018 tarihinde baĢlanacak olup, ceza 19.06.2019 

tarihinde son bulacaktır. 

8 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Erhan DENĠZ’e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 14.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 14.06.2018 tarihinde son bulacaktır. 

9 - Sakarya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet 

Doğan ÖZBEY’e Oda Disiplin Kurulu’nun 28.04.2017 gün, 262 sayılı kararı ile ―12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 25.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 

25.11.2018 tarihinde son bulacaktır. 

10 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Mali MüĢavir Mahmut DOĞAN’a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 06.01.2018 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 06.01.2019 tarihinde 

son bulacaktır. 

11 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ali Ġhsan OPAN’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 05.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.06.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 830/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL IV NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017-350 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 26.04.2017-5636 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Hobyar Mahallesi, YalıköĢkü Caddesi, 969 ada 60-61 parselde 

yer alan, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.07.1995 gün ve 

6848 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalmakta olan, Ġstanbul IV Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.07.2015 tarih ve 788 sayılı kararı ile 1/100 

ölçekli KAĠUP DA 1.Derece Koruma Bölgesinde, Geleneksel Ticaret Alanında kalmakta olan, 

Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.01.2005 tarih ve 

405 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan, Ġstanbul IV Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 03.06.2015 tarih ve 3564 sayılı kararı ile koruma 

grubu 2 olarak belirlenen, Ġstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

31.01.2013 tarih ve 1189 sayılı kararı ile, 969 ada 61 parsele iliĢkin olarak, 2005 tarihli tescil 

fiĢindeki ayrıntılı tanımda belirtildiği gibi sonradan eklenen ikinci normal karı ile yapının iç ve 

dıĢ kısımlarındaki değiĢikliklere iliĢkin her türlü bilgi ve belgenin Belediyesinden istenmesine, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 16.maddesine göre Belediyesince 

iĢlem yapılmasına..., Kurulumuzun 25.07.2012 tarih ve 788 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 

ölçekli KAĠUP tescil taraması ile hali hazır harita arasında uyumsuzluk olduğu anlaĢıldığından, 

Uygulama Ġmar Planı plan genel hükümlerinin I-10 maddesi gereği Belediyesince gerekli 

düzeltmelerin yapılmasına karar verilen, Ġstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 20.02.2014 tarih ve 2358 sayılı kararı ile, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunun'nun izinsiz müdahale ve kullanma yasağına iliĢkin 9.maddesine aykırı hareket 

edildiği anlaĢıldığından, yine 2863 sayılı yasanın 65.maddesine göre iĢlem yapılmasına karar 

verilen, 969 ada 61 parselin komĢu parseli olan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

kaydı bulunmayan, 969 ada 60 parselin 61 parseldeki tescilli yapıyla benzer özelliklere (silme vb) 

sahip olduğu ve 1940 tarihli Pervititich haritasında bu iki parselde tek bir yapının bulunduğu 

anlaĢıldığından,...Kurul Müdürlüğümüz uzmanlarınca bilgi ve belge hazırlanmasına karar verilen, 

aynı kurulun 03.06.2015 tarih ve 3564 sayılı kararı ile, 969 ada 61 parselin komĢu parseli olan ve 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, 969 ada 60 parsele iliĢkin, Ġl 

Özel Ġdare Kaydı, vergi kıymet ve vukuat varakasının, her türlü bilgi ve belgenin (eski fotoğraf 

vb.) ilgili idarelerden istenmesine karar verilen, aynı kurulun 30.01.2017 tarih ve 5486 sayılı 

kararı ile 969 ada 61 parselde yer alan tescilli taĢınmaza iliĢkin rölöve ile restitüsyon projesinin 

uygun olduğuna... karar verilen, 61 parsele iliĢkin restorasyon projesi değerlendirilmesi ve sondaj 

talebinin iletildiği Fatih Belediye BaĢkanlığı (Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü)'nın 05.08.2015 tarih 

Gd:6338 sayılı yazısı, 20.02.2014 tarih ve 2358 sayılı kararı ile suç duyurusunda bulunulan 

davaya iliĢkin, 2015/248 Esasında görülen davada verilen 05.04.2017 tarihli K: 2017/317 sayılı 

―Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına‖-―5 Yıl Süre Ġle Denetimli Serbestlik Tedbirine 

Tabi Tutulmasına‖ dair kararın iletildiği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2017 tarih ve 

79225042.640.5383 sayılı yazısı 60 parsele iliĢkin tescil konusunun ile Müdürlük uzmanlarının 

25.04.2017 sayılı raporu ve 34.20.1469 numaralı iĢlem dosyaları eĢliğinde okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Ġstanbul Ġli, YalıköĢkü Caddesi, 969 ada 61 parsele iliĢkin iletilen restorasyon projesinin 

uygun olduğuna, bodrum katta yapılacak kazı içeren çalıĢmaların ve Belediyesinin ilgi yazı ile 

iletilen jeoradar raporuna göre anomali olmayan yerlerde yapılacak sondaj çalıĢmasının Müze 

denetiminde yapılmasına, 

2015/248 Esasında görülen davada verilen 05.04.2017 tarihli K: 2017/317 sayılı karara 

iliĢkin Kurulumuzca yapılacak bir iĢlem olmadığına, gerekli iĢlemlerin Belediyesince 

yapılmasına, 

969 ada 60 parselin, 2863 sayılı yasanın 6.maddesindeki özellikleri taĢıdığından aynı 

yasanın 7. maddesi gereğince korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma 

grubunun II. grup eski eser olarak belirlenmesine karar verildi. 837/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.12.2017-227 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 26.12.2017-2968 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.07.120 

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2017 - 225 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 29.11.2017 - 2908 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Çubuk Ġlçesi, 

Kır Mevkii sınırlarında tespiti yapılan Esenboğa Düz YerleĢim Alanı III. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 14.11.2017 tarih ve 4476 sayılı 

dosya inceleme raporu ve ekleri, 1/2000 ölçekli kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Çubuk Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 24.07.2009 tarih ve 4303 sayılı kararı ile tescilli Esenboğa Düz 

YerleĢim Alanı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının iĢaretlendiği 1/2000 ölçekli kadastral 

paftasının onaylanmasına, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesindeki koĢulların ―geçiĢ 

dönemi yapılanma koĢulları‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.605 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 176 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 14.12.2017 - 7334 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Burunköy ve Bağ. Yeniköy Mahalleleri, Göldağı Mevkii'nde 

bulunan ve içerisinde; Hellenistik ve Roma Dönemine ait kaya oygu tekne mezarlarının yer aldığı 

nekropol alanları ile bir kısım duvarları ayakta olan dikdörtgen yapının varlığı, yüzeyde Ortaçağa 

ait yoğun miktarda sırlı ve düz amorf piĢmiĢ toprak seramik parçaları ile kaya yüzeylerinin bazı 

bölümlerde antik döneme ait taĢ ocağı kesimleri bulunması sebebiyle, Kurulumuz üyelerince 

yerinde yapılan incelemeler sonucunda dikdörtgen yapının bulunduğu alan dahil I. Derece olmak 

üzere, yarımada burunun güney ucuna kadar kısmın ise III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tescile esas tüm bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurum görüĢleriyle birlikte değerlendirilmek 

üzere iletilmesinin istenildiği, Kurulumuzun 21.10.2017 tarih ve 7184 sayılı kararı ile Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 13.12.2017 tarih 

ve 8540 evrak sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Burunköy ve Bağ. Yeniköy Mahalleleri, Göldağı Mevkii'nde 

bulunan ve içerisinde; Hellenistik ve Roma Dönemine ait kaya oygu tekne mezarlarının yer aldığı 

nekropol alanları ile bir kısım duvarları ayakta olan dikdörtgen yapının varlığı, yüzeyde Ortaçağa 

ait yoğun miktarda sırlı ve düz amorf piĢmiĢ toprak seramik parçaları ile kaya yüzeylerinin bazı 

bölümlerde antik döneme ait taĢ ocağı kesimleri tespit edilen alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği‖ 

gösterdiğinden, kararımız eki sit fiĢi ile 1/3.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve 

koordinat listesi verildiği Ģekliyle, ―Göldağı Mevkii I. ve III. Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak 

tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince; söz konusu sit sınırları ve bitiĢiği alanlar içerisinde 

yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.9 

Toplantı Tarihi ve No : 18.11.2017 - 175 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 18.11.2017 - 7308 ACIPAYAM 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Karahöyük Mahallesinde bulunan ve tapunun 3540 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde tesviye yapıldığının bildirilmesi üzerine yerinde yapılan 

incelemeler sonucunda, taĢınmazın Karahöyük I. Derece Arkeolojik Sit sınırları dıĢında kaldığı 

ancak höyük yükselti eğrisinin üzerinde bulunduğu, bu nedenle sit sınırları üzerinde sit irdeleme 

çalıĢmalarının yapıldığı, yapılan irdeleme çalıĢmaları sonucunda 3540 parselin I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırları içerisine alınması, yazı ekinde iletilen haritada gösterilen diğer parsellerin 

III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisine alınması gerektiğinin bildirildiği Denizli Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20/10/2015 tarihli raporun iletildiği Denizli Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 09/10/2017 tarih ve 4839 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15/11/2017 tarihli rapor 

okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Karahöyük Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/05/1993 tarih ve 3324 sayılı kararı ile tescil 

edilen Karahöyük I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı haritada 

gösterildiği Ģekliyle yeniden belirlenmesinin uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde yapılacak her 

türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.10/176 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2018 - 383 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 12.01.2018 - 9265 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, Balaban Mahallesi, 465 parsele iliĢkin 5177 sayılı kanun ile değiĢik 

2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 06.10.2017 tarihli ve 3717 

sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze 

Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarihli ve 1041 sayılı yazısı ve ekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2017 tarihli ve 218437 sayılı yazısı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 24.10.2017 tarihli ve 351559 sayılı yazı, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının 09.11.2017 tarihli 

ve E.291926 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü 

Bergama Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet ġefliğinin 01.11.2017 tarihli ve 

E.2276577 sayılı yazısı ve ekleri, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

2. Bölge Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarihli ve 751885 sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 14.11.2017 tarihli ve 40135 sayılı yazısı, Bergama Kaymakamlığı 

Bergama Müze Müdürlüğü’nün 28.07.2017 tarihli ve 708 sayılı yazısı ve ekleri,  Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.08.2017 tarihli ve 8678 sayılı kararı, 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 11.01.2018 tarih ve 22768 sayı ile Müdürlük 

evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, Balaban Mahallesi, 465 parselin kararımız eki 1/5000 ölçekli 

kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, 

Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğü’nün 28.07.2017 tarihli ve 708 sayılı yazısı 

tescil fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 36.00.251 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 15.11.2017 - 1901 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Küçük Boğatepe Köyünde yer alan ve 108 ada, 9 parselde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının 

belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 10.09.2007 tarih ve 713 sayılı, 14.11.2008 tarih ve 1120 sayılı 

kararları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.11.2017 

tarih ve 1978 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Küçük Boğatepe Köyünde yer alan ve 108 ada, 9 parselde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının 

belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın koruma 

alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve düzenlenen tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 41.09.153 

Toplantı Tarihi ve No : 18/04/2017 - 186 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 18/04/2017 - 2941 KOCAELĠ 

Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, TavĢancıl Mahallesi, 1680 nolu parsel üzerinde bulunan, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararıyla belirlenen 

TavĢancıl Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun  19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararıyla kabul edilen Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

kapsamında yer alan yapının koruma grubunun belirlenmesinin talep edildiği Kocaeli BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığına ait 30/03/2017 tarih ve 44751-1 sayılı yazı, raportör raporu okundu ekleri  

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, TavĢancıl Mahallesi, 1680 nolu parsel üzerinde bulunan, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararıyla belirlenen 

TavĢancıl Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararıyla kabul edilen Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

kapsamında yer alan yapının koruma grubunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında 'Yapı 

Grupları' baĢlığı altında açıklanan yapı özellikleri göz önüne alınarak, 2. Grup olarak 

belirlenmesine, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp Kurulumuza 

getirilmesine ve 1652, 1660, 1681 ve 1695 nolu parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 54.03.76 

Toplantı Tarihi ve No : 19/04/2017 - 187 Toplantı yeri 

Karar Tarih ve No : 19/04/2017 - 2958 KOCAELĠ 

Sakarya ili, Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, 55 ada eski 15 yeni 34 nolu parsel 

üzerinde bulunan, Kurulumuzun 14/08/2013 tarih ve 1121 sayılı kararı ile tescil edilen yapının 

komĢuluğunda bulunan 55 ada eski 15 yeni 35 nolu parselle ilgili tescil Ģerhinin kaldırılması talep 

edilen Hendek Belediye BaĢkanlığına ait 14/02/2017 tarih ve 132 sayılı yazı, raportör raporu 

okundu ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Sakarya ili, Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi, 55 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan, 

Kurulumuzun 14/08/2013 tarih ve 1121 sayılı kararı ile tescil edilen yapının parselinin 

17/01/2005 tarihli Hendek Belediyesi Encümen kararı ile 34 ve 35 nolu parseller olarak ifrazının 

yapıldığı anlaĢıldığından, tescilli yapının parselinin 55 ada 34 nolu parsel olarak değiĢtirilmesine, 

söz konusun parselin koruma alanının 55 ada 14, 16, 33, 35 parseller, 203 ada 2 parsel ve 59 ada 

8, 27 parseller olarak belirlenmesine, ifraz sonrası 55 ada 35 nolu parselde de devam eden 

tapudaki tescil Ģerhinin kaldırılmasına ve 55 ada 34 nolu parselde bulunması gereken tescilli 

yapının Kurulumuzdan izin alınmadan yıkıldığı anlaĢıldığından yıkımında sorumluluğu 

bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. 
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www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


