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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yedinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarıl-

ma cezası almamış olması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2017 30148

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/4/2018 30386

2- 24/4/2018 30401

3- 25/10/2018 30576

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Nisan 2019
PAZAR

Sayı : 30752



Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (AKÜNSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2001 tarihli ve 24464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezm-i
Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci mad-
desinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna
göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Mezuniyet derecesi sıralaması belirlenirken 4,00’lük ortalamanın virgülden sonraki
iki hanesine bakılır, eşitlik durumunda virgülden sonraki dört hanesine, eşitlik hali devam et-
tiğinde ise üniversiteye yerleştirme puanlarına bakılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde fakülte/meslek yüksekokul yönetim

kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrencinin kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi.
c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
(2) Yatay geçiş yolu ile ayrılan öğrencilerin ilişik kesme süreçlerinde Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda işlem yapılır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direk-

törlüğü tarafından Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden yatay geçiş işlemleri
hariç sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi, öğ-
rencinin dosyasında saklanır.

(4) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi
durumunda, ücrete ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlişik kesme talebi, eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen derslerin
başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar verilmişse ve öğrenci ders seçimi
yapmışsa öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’i kesilir, kalan tutar
iade edilir.

b) İlişik kesme talebi, derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gü-
nünden sonra verilmişse ve öğrenci ders seçimi yapmışsa öğrenciye ödemiş olduğu öğrenim
ücreti iade edilmez.

c) İlişik kesme işlemi sonunda öğrenci ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinden
fazlasını ödemişse fazla olan kısmı öğrenciye iade edilir, eksik kalan kısım var ise öğrencinin
ödemesi gerekir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir
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borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teç-
hizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

ç) Ders seçimi ve ödemesini yapmayan öğrencilerden ilişik kesme sürecinde ücret talep
edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇUKUROVA
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete
ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesinde çalışan öğretim elemanla-

rının, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, ku-
rulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddeleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesine bağlı akademik birimler olan Fa-

külte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurullarını,
b) Bölge: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesini,
c) Bölüm Kurulu: Çukurova Üniversitesine bağlı akademik birimlerin bölüm kurulla-

rını,
ç) Öğretim Elemanı: Çukurova Üniversitesi kadrosunda çalışan öğretim elemanlarını,
d) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Şirket: Bölgede 4691 sayılı Kanunun hükümlerine göre kurulan araştırma-geliştirme

şirketlerini,
g) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2018 30392
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ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yönetici Şirket: Bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu Çukurova Teknoloji

Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketini,
ı) Yönetici Şirket Yönetim Kurulu: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici

Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve

Şirket Kurabilmeleri

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri
MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine

ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarına, aşağıda belirtilen unvan ve koşullara göre, tam zamanlı
aylıklı izinli, tam zamanlı aylıksız izinli, mesai saatleri içinde yarı zamanlı izinli, mesai saatleri
dışında yarı zamanlı izinli olarak Bölgede çalışma izni verilebilir:

a) Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi çerçevesinde yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki
kuruluşlarda yapabilir. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili
hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu
izin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı
izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini
doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı
izin alamaz. Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 8/6/1949
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin Bölgede
geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile
saklı kalır. Bu şekilde Bölgede tam zamanlı olarak aylıklı görevlendirilen öğretim üyelerine;
Üniversitede idari görev verilmez. Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında üc-
ret ödenmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dı-
şında tutulur.

b) Üniversite öğretim üyelerinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel
olarak hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun
süreli izin kullanımından itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile bir yılı aşmamak üzere
aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı aylıksız izinli olarak Bölgede görev
alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu maddeleri ve 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile bu fıkranın (a) bendi ve bu bent kapsamındaki uzun süreli izin ve askerlik
süreleri dâhil olmak üzere, toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı ola-
rak çalışmış olmaları gerekir. Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve
bunlardan 5434 sayılı Kanuna tabi personelin Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hak-
ları, 5434 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Bu şekilde görevlendirilen
öğretim üyelerine; Üniversitede idari görev verilmez. Üniversite döner sermaye gelirlerinden
hiçbir ad altında ücret ödenmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner
sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim eleman-
ları, Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere
bağlı olarak görevlendirilebilir. Ar-Ge personeli olarak yapılacak olan görevlendirilmelerde;
öğretim elemanlarının çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında ya-
pılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden
sona erer. Bu öğretim elemanlarının elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
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AR-GE şirketi kurma ve şirket ortaklığı
MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim

elemanları Bölgede AR-GE şirketi kurma, kurulu bir AR-GE şirketine ortak olma ve/veya bu
şirketlerin yönetiminde görev almak için gerekli formları doldurarak Yönetici Şirkete teslim
eder. Yönetici Şirket başvuru şartları ve belgeleri ilgili mevzuata uygun olanları Yönetici Şirket
Yönetim Kurulu görüşü ile birlikte ivedilikle Rektörlüğe iletir. Üniversite Yönetim Kurulu;
başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma
ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. Bu öğretim elemanlarının şirket
yönetiminde görev almaları hakkında 5 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan Ar-Ge şirketlerinden Üniversite adına alına-
cak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı Üniversite Yönetim Kurulu ta-
rafından belirlenir.

(3) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketleri izleme görevi Yönetici Şirket ta-
rafından yerine getirilir.

(4) Bu madde ve 5 inci madde hükümleri uyarınca Bölgede görevlendirilmek isteyen
öğretim elemanlarının Üniversiteye yapacakları başvurularında, 4691 sayılı Kanuna göre ya-
pacakları görev ve projelere ilişkin çalışmalarında Üniversite Senatosu tarafından belirlenen
usul ve esaslar uygulanır.

Görevlendirme yöntemi ve karar verecek organ
MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgede görevlendirilmesinde ve izin almala-

rında yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirmelerde ve 6 ncı

maddeye göre şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde
görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim eleman-
larını talep eden şirket, Yönetici Şirket aracılığıyla Üniversiteye başvuruda bulunur. Yönetici
Şirket başvuruyu, 4691 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden inceledikten
sonra Rektörlüğe iletir. Bölüm kurulu ve birim yönetim kurulunun olumlu görüşü üzerine Üni-
versite Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da
aynı usul izlenir.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre görevlendirmelerde; hizmete ih-
tiyacı olan şirket, Yönetici Şirkete başvuruda bulunur. Bu başvuru; öğretim elemanı isimleri
bazında olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki ta-
leplerde, projede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. İlgili şirket
ile Yönetici Şirket arasında işin niteliğini belirleyen bir sözleşme yapılır ve bu sözleşme gö-
revlendirilecek olan öğretim elemanları tarafından da imzalanır. Sözleşme, Etik Taahhütnamesi
ve ilgili formlar ön yazı ekinde Rektörlüğe iletilir. Mesai saatleri içerisindeki yarı zamanlı gö-
revlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Mesai saatleri dışındaki yarı
zamanlı görevlendirmeler ise Rektör oluru ile gerçekleşir.

Denetim
MADDE 8 – (1) Öğretim elemanları, görev uzatma başvurularında görevlendirme sü-

resince yaptığı çalışmaları içerir ayrıntılı bir raporu ve görev uzatma süresince yapacağı çalış-
maları içeren ayrıntılı bir çalışma planını; görev süreleri sona erdiğinde ise yürüttükleri çalış-
maya ilişkin, yapılan sözleşme çerçevesinde hazırladıkları raporu Yönetici Şirkete sunar, Yö-
netici Şirket Yönetim Kurulu sunulan çalışma planları ve raporları, başlangıçtaki proje amaç-
larını da dikkate alıp değerlendirme yapar, değerlendirme sonucu Rektörlük oluruna sunulur.

21 Nisan 2019 – Sayı : 30752                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4691 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 6/5/2018 tarihli ve 30413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çu-

kurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Gö-
revlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovas-

yon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların
görevleri ile 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: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Sosyal İnovasyon: Toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlara toplumsal faydayı

gözeten, yenilikçi fikirler ile etkin ve sürdürülebilir yeni çözümler oluşturmayı,
e) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Teknolojik ve ekonomik değişimlere bağlı olarak şekillenen toplumsal

sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir çözümler üretmek ve yenilikçi iş modelleri geliştirmek
amacıyla; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum örgüt-
leriyle işbirliği içinde çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, sosyal inovas-
yon eksenli fikir ve projeler geliştirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Akademik araştırma odaklı disiplinler arası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon ek-

senli fikir ve projeler üretmek.
b) Toplumsal sorunları inceleyerek sosyal inovasyonun pozitif etki yaratabileceği alan-

ları belirlemek ve bu alanlarda çözüm önerileri geliştirmek üzere ilgili paydaşlarla işbirliği
yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri ve eylem planları ile uyum içinde
yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluş-
turmak, merkezî ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık sağlamak.

d) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri
hizmetler sunmak ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

e) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri
etkinlikler düzenlemek.

f) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür
ve benzeri yayınlar hazırlamak.

g) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev
süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan, görevden alınan veya altı aydan fazla bir süre görevi
başında bulunmayan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yönetmek.
b) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini oluşturmak üzere personel seçimi işlemlerini

yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve Yönetim

Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma

programı taslağını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi, Müdür

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdü-
rün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün ve-
receği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Merkezi temsil eder.

(3) Müdür, görevden kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcılarından birine bırakır.
Bu vekâlet altı aydan fazla verilemez.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi ve

Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine,
aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en
az bir defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün başkanlığında toplanarak, Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili ko-

nularda idari kararlar almak.
b) Merkezin teknik ve idari personelinin görevlendirilmesi ile ilgili konularda Merkez

Müdürünce hazırlanan önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek.
c) Müdür tarafından hazırlanan plan ve programları karara bağlamak.
ç) Müdür tarafından hazırlanan bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını değerlendirmek ve uygun görerek onayladığı faaliyet raporu ve çalışma
programını Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel, idari plan ve program önerilerini oluşturmak,
Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

e) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için Müdür ta-
rafından önerilen çalışma alt grup önerilerini inceleyerek Rektöre sunmak.

f) Araştırma, eğitim ve proje uygulamaları ile ilgili konularda Merkezin uygulama esas-
larına karar vermek ve ilgili dokümanları değerlendirerek onaylamak.

g) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından görevlendirilen ulusal ve/veya uluslararası öğretim üyelerinden, kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az beş en fazla on beş üyeden oluşur. Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu Kurulun başkanı Rektördür.

(2) Danışma Kurulunun görevi, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin faaliyet alanına
giren konularda görüşlerini açıklamak, bu görüşlerin tartışılmasını sağlamak ve yeni çalışma
konuları üzerinde öneri bildirmektir.

Alt çalışma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma ve proje birimleri ve benzeri alt birimler, Müdürün

önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından oluşturulur.
(2) Merkez tarafından yapılacak, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve si-

vil toplum örgütleriyle işbirlikleri ile proje temelli Merkez faaliyetlerini uygulamak ve gerçek-
leştirilmesine yardımcı olmak üzere belirli süre Merkezin alt çalışma ve uygulama birimlerinde
görevlendirilecek personel için Üniversitenin fakülte veya diğer birimlerinden destek alınır.

(3) Alt çalışma birimleri düzeyinde fakülteler ve diğer birimlerden personel görevlen-
dirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır.

(4) Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere her bir çalışma birimi
için bir birim yürütücüsü seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışma-
larından dolayı Müdür ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(5) Çalışma programı tamamlanan alt çalışma ve uygulama birimlerinin görevi sona
erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.
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Mali konular
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri 6/11/2000 tarihli

ve 24222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MOĞOL ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesine bağlı Moğol Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Moğol Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, bu organların 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: İstanbul Üniversitesi Moğol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Moğolların tarihi ve kültürel kökenleri dahil olmak

üzere Moğolistan ve Moğolistan ile geçmişte ve bugün dil, din, kültür, ekonomi, siyaset açı-
sından ilişkide olan ülkelerde, Moğolistan ile bağları bakımından mevcut ve ortaya çıkabilecek
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siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eği-
tim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, politika yönelimli analizler geliştirmek,
Merkezce ya da konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faali-
yetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinlik-
lerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.
b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve İs-

tanbul Üniversitesinin diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliğinde bulunarak araş-
tırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer,
toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzen-
lemek ve yürütmek.

c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-
rini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetleri yapmak veya
bu tür projelere katkıda bulunmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-
çevesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmeti vermek.

d) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri Merkezin faaliyet konularına ilişkin araştır-
ma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını yayınlamak; tanıtım faaliyetlerini yerine getir-
mek; Moğol dili, kültürü ve sanatına ilişkin kurslar açmak ve bu tür faaliyetlere katkıda bu-
lunmak.

f) Moğollar ve Moğolistan’ın tarihî ve kültürel ilişki içerisinde olduğu ülkelere dair
araştırma arşivleri oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ile Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün önerisiyle, Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim
üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevi başında olamayacağı du-
rumlarda Müdüre yardımcıları vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak, Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Faaliyetlerin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinas-

yonu sağlamak.
c) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemine ilişkin

Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla

ilişkileri yürütmek.
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet
raporu ile çalışma programını ve bütçe taslağını Rektöre iletmek, onaylanan çalışma programı
ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

e) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-
lendirme ve atamalar için Rektöre teklifte bulunmak, çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

f) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim

elemanları arasından görevlendirilecek altı kişi ile Müdürden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar

görevlendirilebilir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Rektör tarafından yeni üye veya üye-
ler üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla iki aydan az olmamak üzere olağan olarak
toplanır. Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanabilir ve kararlar en az dört kişinin oyuyla
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin kararlar al-

mak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Müdürün bir sonraki döneme ilişkin olarak hazırladığı yıllık çalışma programı ve

bütçe taslağını görüşmek ve Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; alanlarında uzman akademik personel ile Merkezin

faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda bilgi ve tecrübesi olan kişiler arasından Müdürün
teklifi üzerine Rektör tarafından belirlenen en az yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar
seçilebilir. Danışma Kurulu üye sayısının herhangi bir sebepten dolayı yediden aşağıya düşmesi
durumunda Rektör, aynı usulle yeni üyeler belirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaç ve faaliyetleri çerçeve-

sinde görüş, öneri ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.
Çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında Müdür tarafından çalışma ve proje

grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının çalışma konuları, çalışma usûl ve esasları Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
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Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacağı her türlü demir-
baş, Rektör tarafından Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkez, amacına uygun olmak kaydıyla yapacağı faaliyetlerde kullanmak üzere
Rektörün onayıyla bağış kabul edebilir, sponsorluk anlaşmaları yapabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans

programlarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Konya Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıt,

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı içerisindeki güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz

öğretimini,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Birim: Konya Teknik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu ve fakülteleri,
d) Bitirme ödevi/bitirme tasarım projesi: Öğrencinin mezun olmadan önce mesleki düzeye

ulaştığını göstermek amacıyla mezun olacağı programdan alması zorunlu olan ödevi/projeyi,
e) Bölüm kurulu: Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlı-

ğında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerini, birden fazla anabilim dalı bu-
lunan bölümlerde ise bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarını,

f) Çift ana dal: Başarı şartını ve diğer şartları sağlayan öğrencinin Konya Teknik Üni-
versitesi içindeki iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma ala-
bilmesini sağlayan programı,

g) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm
başkanının önerisi üzerine, ilgili müdür/dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
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ğ) Ders kredisi: Haftalık teorik bir ders saati veya iki saat uygulama/laboratuvar çalış-
masının yükünü,

h) Dikey geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun meslek yüksekokulundan mezun olmuş
öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, lisans
diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

ı) Fakülte: Konya Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,
i) İlgili kurul: İlgili birimin kurulunu,
j) İlgili yönetim kurulu: İlgili birimin yönetim kurulunu,
k) Katkı payı: Birinci öğretim öğrencilerinin, yetkili makamlarca belirlenen ve her ya-

rıyıl ödemesi gereken ücreti,
l) Meslek yüksekokulu: Konya Teknik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
m) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin, yetkili makamlarca belirlenen ve her

yarıyıl ödemesi gereken ücreti,
n) Ön şartlı ders: Derse kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin başa-

rılması şartı aranılan dersi,
o) Rektörlük: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu,
p) Uygulamalı ders: İlgili bölüm kurulu kararı ile eğitim-öğretim planında belirtilen

proje, seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması, staj, stüdyo ve benzeri dersleri,
r) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
s) Yan dal: Bir programa kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması şartıyla, Üni-

versite içinde başka bir program kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi al-
mak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmesini sağlayan programı,

ş) Yarıyıl: Bir eğitim-öğretim dönemindeki güz veya bahar yarıyılını,
t) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun önlisans/lisans programına kayıtlı olan

öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı
düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

u) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli
dersleri,

ü) Yaz öğretimi: Bir akademik yılın devamı olan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir ya-

rıyıl 14 haftadan az olamaz. Senatonun gerekli gördüğü durumlarda yaz öğretimi açılabilir.
(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme sistemi uygulanır.
(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi Mayıs ayı so-

nuna kadar Senatoca belirlenir.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen katkı payları/öğrenim ücretleri dönem başlarında akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde ödenir. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç süresi
içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen bir öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz/ye-
niletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan fakat
Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciye o yarıyılda ödemiş
olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.
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(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki
ikili anlaşmalarla belirlenir.

(4) Mezuniyeti için tek dersi ve/veya stajı kalan öğrenci bir sonraki akademik yılın ba-
şına kadar bu çalışmalarını tamamlamalıdır. Aksi takdirde öğrencilik haklarından yararlana-
bilmesi için katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Birimlere kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi okullardan mezun olmuş olmak ve önlisans/lisans öğrenimiyle ilgili,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olmak, 2547 sayılı
Kanunun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın aradığı şartları taşımak.

b) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.
c) Önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün önlisans

programında veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim veya uzaktan eğitim önlisans prog-
ramında kayıtlı olmamak.

ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün lisans
programında veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim veya uzaktan eğitim lisans progra-
mında kayıtlı olmamak.

d) Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre
kayıt hakkı kazanmış olmak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday bizzat başvurarak veya e-devlet kapısından
kayıt yapabilir. Adayın kesin kayıt için istenen belgelerin asıllarını veya asıllarını ibraz etmek
şartı ile onaylı örneğini teslim etmesi gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin ola-
rak ise adayın ilgili resmi kurumdan veya e-devletten aldığı belgeyi de teslim etmesi gerekir.
Mazereti sebebiyle bizzat başvuramayan aday, noter vekâletnamesine haiz vekili veya kanunî
temsilcisi aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kulla-
nan, yalan beyanda bulunan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen ki-
şinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin
yatırmış olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(3) Kayıt işlemini e-devlet kapısından yapan öğrenci, Üniversitenin internet sitesinde
duyurulan tarihlerde duyuruda belirtilen belgeleri getirmesi ve diğer şartları sağlaması halinde
ders kaydı yapabilir. Aksi takdirde ders kaydı yapılamaz.

(4) Yurt dışından öğrenci kabulünde Senato kararları uygulanır.
Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme işlemi, derse kayıt ve katkı payının/öğrenim ücretinin

ödenmesini içerir. Öğrenci her yarıyıl Senato tarafından belirlenen süre içinde katkı payını/öğ-
renim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek ve ders kaydını yapmak zorundadır. Kayıt yenileme
ve derse kayıt öğrencinin sorumluluğundadır. Geçerli mazereti sebebi ile süresi içinde kaydını
yenileyemeyen öğrencinin kaydının yenilenmesine, akademik takvimde belirtilen mazeretli
geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması kay-
dıyla, ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme, derse kayıt ve mazeretli kayıt yenileme
ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan
ve/veya kaydını yeniletmeyen öğrenci pasif öğrenci olarak tanımlanır. Bu öğrenci o yarıyıl
içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, mevzuatta belirtilen eğitim-öğretim
süresinden sayılır.
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(3) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde yeni ders
seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(4) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, akademik takvimde belir-
tilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı/öğ-
renim ücreti ödemekle yükümlü değildir ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt don-
durulan süre azami öğrenim süresine dahil edilmez.

Kimlik kartı
MADDE 8 – (1) Kesin kaydını yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğunu

belirten fotoğraflı bir kimlik kartı Rektörlük tarafından verilir.
(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için kaybın yerel veya

ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili birime sunulması gerekir.
Bu durumda öğrenciye yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığının onayı ile bir program için yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık
sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Eğitim-öğretim planları, uygulama ve stajlar
MADDE 10 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim planı, ilgili bölüm ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rek-
törlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim planı, teorik ve/veya uygulamalı derslerin yer aldığı listedir. Ön
şartlı dersler ve eğitim-öğretim planındaki değişikliklerden kaynaklanan ders intibakları, ilgili
bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Senatonun onayı ile ke-
sinleşir.

(3) Bir programdaki toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili
programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre
belirlenen kredi aralığına göre, her yarıyıl 30 olmak üzere, önlisans programları için 120 ve li-
sans programları için 240’tır.

(4) Birimlerin/programların staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili
kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma
MADDE 11 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci yarıyıl başında öncelikle en alt sınıftan başlamak üzere alt sınıflardan hiç

almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. AKTS kredi sı-
nırlamasını aşmamak kaydıyla bulunduğu yarıyıldan da ders alabilir. Öğrencinin alt sınıflardan
başarısız olduğu dersler dikkate alınarak bulunduğu yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve da-
nışmanı birlikte karar verebilirler.

b) Öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Ancak devam zo-
runluluğu olan derslerin, devam şartını sağlayamayacak kadar çakışmaması gerekir.

c) Öğrenci not yükseltmek için bazı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda en son alınan
not geçerlidir. Bu dersler AKTS kredi sınırlamasına dahil edilir.

ç) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 3,00 olan öğrenci bir üst yıldan da ders
alabilir. Bu öğrencinin aldığı derslerin bir akademik yıl içerisinde AKTS kredileri toplamı 90’ı
geçemez. Yaz öğretiminde alınan derslerden ilk defa alınanlar bu AKTS kredi sınırlamasına
dahil edilir. Fakat yaz öğretiminde alınan derslerden başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek
amacıyla tekrar alınan dersler bu AKTS kredi sınırlamasına dahil edilmez. Bu öğrencinin inti-
bak işlemi ilgili birimin intibak yönergesine göre gerçekleştirilir. Bu konu ile ilgili diğer esaslar
Senatoca belirlenir.
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d) Öğrenci, ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenimine devam eder.
Ancak kayıt donduran bir öğrenci öğrenimine kaldığı yarıyıldan devam eder, bir üst yıldan
ders alamaz.

e) Programdan kaldırılan ve yerine ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan
öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz. Ancak mezun ola-
bilmesi için gerekli toplam AKTS kredisini tamamlamak üzere başka ders alır.

f) Öğrenci, sadece kaydolduğu derslere devam eder ve bu derslerin sınavlarına girer.
Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

g) Bazı dersler uzaktan öğretim metodu ile verilebilir. Uzaktan öğretim esasları Sena-
toca belirlenir.

ğ) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğ-
retimden ders alamazlar. Ancak öğrenci sayısı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve
ikinci öğretim dersleri birleştirilerek yapılan dersleri alan öğrenciler ile lisans ve mühendislik
tamamlama öğrencileri, diploma denklik öğrencileri ve çift ana dal/yan dal öğrencileri için bu
kural uygulanmaz.

h) Öğrenci, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ders
kredileri (veya AKTS kredileri) ve ders içerikleri uygun olmak kaydı ile ulusal ve uluslararası
öğrenci değişim programları ile öğrenimine başka üniversitelerde devam edebilir. Ayrıca öğ-
renci, eğitim-öğretim planlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda bulunan
aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersler ile Üniversitenin herhangi
bir programından içeriği ve ulusal kredisi (veya AKTS kredisi) uyan dersleri alabilir. Lisans
öğrencisi önlisans programından ders alamaz.

Derslere devam
MADDE 12 – (1) Öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik

derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci sis-
teme devamsız olarak girilir ve o dersin genel sınavına/bütünleme sınavına giremez.

(2) Öğrenci, uygulamalı olmayan derslerde bir defa devam şartını yerine getirmiş ise
yeniden devam şartı aranmaz. Fakat ilgili dersin ara sınavlarına girmek, ödev, çalışma ve ben-
zeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ise
tekrar devam şartını ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Hangi derslerin uygula-
malı ders olduğu ilgili bölüm kurulu tarafından eğitim-öğretim planında belirtilir.

(3) Öğrencinin derse devamının denetimi ilgili müdürlükçe/dekanlıkça uygun görülen
bir yöntemle dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Devamsız öğrencinin durumu
genel sınavların başlama tarihinden önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret ara sınavı, genel sınav, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı, bütünleme sınavı ve ek sınavdır.
a) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan sınavdır. Ara sınavların hangi

tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili birimlerce tespit ve ilân
edilir.

b) Mazeret ara sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için dü-
zenlenen sınavdır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrenciler-
den haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını
aynı yarıyıl içinde, ilgili birimce tespit ve ilân edilen gün, saat ve yerde kullanırlar. Mazeret
ara sınavları için ikinci bir mazeret ara sınav hakkı verilmez.
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c) Genel sınav: Eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan ve dönem boyunca işlenen bü-
tün konular ile yapılan çalışmaları kapsayan sınavdır. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamam-
landığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava, derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ödev,
çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerinden ve uygulamalı derslerin uygulamala-
rından başarılı olan öğrenci girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden
sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, genel sınava
girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde başarı notu en fazla DC olan
öğrenciler girebilir.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için
tek dersi ve stajı kalan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrenci dilekçe ile başvurması halinde
bütünleme/yaz öğretimi sınav takviminin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde birimlerce
açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz. Tek ders sınavına
aşağıdaki öğrenciler giremez:

1) Dersi daha önce hiç almayan öğrenciler.
2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler.
3) Dersin devamını daha önce almakla birlikte dersin uygulamasından başarısız olduğu

için dersin devamını yeniden almak zorunda olan öğrenciler.
4) Bitirme ödevi/bitirme tasarım projesi niteliğindeki derslerden başarısız olan öğren-

ciler.
e) Muafiyet sınavı: Öğrencilerin zorunlu yabancı dil derslerinden ve/veya yabancı dil

hazırlık dersinden muaf olmak için girebildikleri sınavdır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit
edilir.

f) Ek sınav: Azami öğrenim sürelerini tamamlayanlardan, 12 nci madde hükümleri çer-
çevesinde, devam etme zorunluluğunun olmadığı ve başarısız olduğu bütün dersler için yapılan
sınavdır.

(2) Aynı yarıyılda yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı, genel sı-
navı ve bütünleme sınavı yapılabilir. Bu hüküm birinci fıkrada belirtilen diğer sınavlar için uy-
gulanmaz.

(3) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların
sözlü veya uygulamalı olarak yapılmalarına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların
değerlendirilme esaslarına ilgili bölüm kurulu karar verir ve en geç yarıyıl başında öğrencilere
duyurulur.

(4) Öğrenci, öğrenci kimliği ile sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır.
Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav
yapılabilir.

(5) Öğretim elemanı, sınav sonuçlarını ilgili birimin ilan ettiği tarihe kadar otomasyon
sistemine girmek ve sınav evrakını ilgili birime teslim etmek zorundadır.

(6) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç beş iş günü

içinde maddi hata gerekçesiyle ilgili müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle
sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata
tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Sonuç öğ-
renciye ve dersin sorumlu öğretim elemanına bildirilir.
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Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki akademik birimlerde öğrencilerin sınav

notlarının değerlendirilmesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır.
(2) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi etkinliği ve genel sınav/bütünleme sınavı

ile belirlenir. Bir dersin yarıyıl içi etkinliğinden alınan puanın katkı yüzdesi %40 ve genel sı-
nav/bütünleme sınavından alınan puanın katkı yüzdesi %60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı
olabilmesi için genel sınav/bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden önlisans program-
larında en az 30 puan ve lisans programlarında en az 35 puan alması gerekir. Bu puanı alamayan
öğrencinin başarı notu FF’dir.

(3) Bir dersin yarıyıl içi etkinliği değerlendirmesi ara sınav, ödev, proje, vaka analizi,
seminer, laboratuvar çalışması, arazi çalışması, atölye uygulaması, stüdyo ve benzeri araçlar
ile yapılır. Yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasına katılan ara sınav, ödev, proje ve benzeri
araçların her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunların puanlarının yarıyıl içi etkinliği
puanına katkı yüzdelerinin toplamı daima 100’dür. Ancak ara sınav puanının katkı yüzdesi
%50’den az olamaz.

(4) Öğretim elemanı tarafından belirlenen yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında
kullanılacak ara sınav, seminer, proje, ödev ve benzeri araçların neler olduğu, bunların sayısı
ve katkı yüzdeleri bölüm kurulu onayı ile kesinleşerek yarıyıl başına kadar ilgili öğretim ele-
manı tarafından ders bilgi paketinde gösterilir.

(5) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Uygulamalı dersler için ara sınav
yapılması zorunlu değildir. Bu gibi dersler için yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında
ödev, proje, sunum ve benzeri araçlardan yararlanılır.

(6) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların bir-
biriyle bağlantılı olup olmadığına; öğrenciye uygulama çalışması yaptırılması halinde bunların
değerlendirme esaslarına ilgili bölüm kurulu karar verir.

(7) Başarı notunun belirlenmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Not Aralıkları Harf Notu Harf Notu Katsayısı
82 – 100 AA 4,00
74 – 81 BA 3,50
65 – 73 BB 3,00
58 – 64 CB 2,50
50 – 57 CC 2,00
40 – 49 DC 1,50
35 – 39 DD 1,00
25 – 34 FD 0,50
0 – 24 FF 0,00
0 F 0,00
50 – 100 G -
0 – 49 K -

Tablodaki harf notlarının açıklamaları şunlardır;
a) AA, BA, BB, CB ve CC: Başarılı,
b) DC: Şartlı geçer. Mezun olmak için alması gereken bütün derslerden harf notu DC

olanların sadece 6 tanesi başarılı sayılır,
c) DD, FD ve FF: Başarısız,
ç) F: Devamsız veya uygulamalardan başarısız,
d) G: Geçer. Kredisiz derste veya stajda başarılı,
e) K: Kalır. Kredisiz derste veya stajda başarısız.
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Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 16 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile harf notu katsayısının çar-

pımı o dersin ağırlıklı notudur.
(2) Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO); Eğitim-öğretim planında bir yarıyılda yer

alan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının aynı derslerin AKTS kredileri toplamına bö-
lünmesi ile elde edilir.

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO); Eğitim-öğretim planında öğrencinin bu-
lunduğu yarıyıla kadar olan yarıyıllarda yer alan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının
aynı derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(4) YANO ve GANO hesabında harf notu katsayısı olmayan dersler AKTS kredileri
toplamına dahil edilmez.

(5) GANO’su en az 3,00 olan öğrencinin bir üst sınıftan aldığı dersler GANO hesabına
dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 17 – (1) Öğrenci, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yılda tamamlamak zorundadır.
Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav
hakkı verilir.

(2) Azami öğrencilik süresinin sonunda başarısız olduğu ders sayısını ek sınav hakkını
kullanmadan en fazla beş derse kadar indiren öğrenciye dört yarıyıl öğrencilik hakkı verilir.

(3) Ek sınavlar sonunda;
a) Başarısız olduğu ders sayısını beş derse kadar indiren öğrenciye bu dersler için üç

yarıyıl öğrencilik hakkı verilir.
b) Sadece bir dersten başarısız olan öğrenciye, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın,

başarısız olduğu ders için sınırsız sınav hakkı verilir.
(4) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not

aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağ-
layamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortala-
malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygu-
lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

(5) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası olan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğ-
retim süresinden sayılır.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 18 – (1) Azami süreler içinde katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payının/öğre-
nim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
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(2) Aşağıdaki durumlarda da öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alın-

ması.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu program ile ilişiğinin kesilmesi tale-

binde bulunulması.
c) 17 nci maddedeki şartların yerine getirilememiş olması.
ç) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya

verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.
Mazeretler
MADDE 19 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen, haklı ve geçerli bir se-

beple mazeret beyan eden öğrenci; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde,
ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre
içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Öğrencinin bir dersten mazeret ara sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret ara sı-
navının nasıl yapılacağı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki
esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı
12 nci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğ-
rencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alırlar.
Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti nedeniyle derse devam etmediği süreler dersin devamına sayıl-
maz.

c) Öğrenci raporlu olduğu süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içe-
risinde sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

ç) Çeşitli faaliyetlere katılmak üzere ilgili kurullarca izinli sayılan öğrencinin izinli ol-
duğu süreler devamdan sayılır.

Yaz öğretimi, çift ana dal ve yan dal öğretimi, yatay ve dikey geçişler
MADDE 20 – (1) Üniversitede yaz öğretimi, çift ana dal ve yan dal programları açıla-

bilir. Yaz öğretimi, çift ana dal ve yan dal programlarında uyulacak esaslar Senato tarafından
belirlenir.

(2) Üniversite birimlerine yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birimle-
rinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi, 24/4/2010 ta-
rihli 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 hükümlerine ve Senato kararlarına göre ya-
pılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile so-
nuçlandırılır.

Çift diploma programları
MADDE 21 – (1) Yurt dışındaki üniversiteler ile çift diplomaya dayalı, uluslararası or-

tak önlisans/lisans programları (UÖLP/UOLP) açılabilir. Bu eğitim-öğretimin esasları Senatoca
belirlenir.

Yabancı dille eğitim-öğretim
MADDE 22 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile sa-

dece belirli bir yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan veya Türkçe ve belirli bir yabancı dil ile
karma olarak eğitim-öğretim yapılan bölüm ve programlar açılabilir. Bu eğitim-öğretimin esas-
ları Senatoca belirlenir.
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Mezuniyet
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans programından mezun olabil-

mesi için en az 120 AKTS kredisi, lisans programından mezun olabilmesi için ise toplamda en
az 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca öğrencinin eğitim-öğretim pla-
nındaki bütün dersleri başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması
gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi sınav döneminin son günüdür. Ancak bu tarihe kadar
tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan
öğrenci tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmalarını başarı ile tamamladığı tarihte
mezun olmuş sayılır.

(3) Mezuniyeti bir sonraki yarıyıla/yarıyıllara kalan öğrenci ise o yarıyılın/yarıyılların
katkı payını/öğrenim ücretini öder.

Diploma ve belgeler
MADDE 24 – (1) Üniversitenin bir önlisans/lisans programını başarı ile tamamlayarak

mezun olmaya hak kazanan öğrenciye o programın önlisans/lisans diploması ve diploma eki
verilir. Diploma Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer
alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin
genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde
önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir
süre ile sınırlı değildir.

(3) Bulunduğu yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla,
o yarıyılda alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması
en az 3,50 olan öğrenci “yarıyıl yüksek onur öğrencisi” ve 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenci
ise “yarıyıl onur öğrencisi” olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda ilgili müdürlükçe/de-
kanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve genel ağırlıklı not orta-
laması 3,50 ve üstü olan öğrenci “diploma yüksek onur öğrencisi”; 3,00 ila 3,49 arasında olan
öğrenci ise “diploma onur öğrencisi” olarak tanımlanır. Öğrenciye mezuniyetinin sonunda ilgili
müdürlükçe/dekanlıkça diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(5) Öğrenciye mezun olurken ayrıca mezuniyet not döküm belgesi (transkript) verilir.
Not döküm belgesinde, başarısızlık veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınmış derslerin en
son geçer notu yer alır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
veya daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönde-
rilmek veya ilgili meslek yüksekokulunda/fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak,
sürekli e-postalarını takip etmek ve Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği
takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle veya e-postanın gönderildiği resmi e-posta
adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar ile yanlış veya eksik beyan edilmiş
adrese yapılmış tebligatlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.
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(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik
işlemler ve değişiklikler ile sair işlemlere ilişkin düzenlemeler Üniversitenin resmi internet si-
tesinde yayımlanır. Öğrenci bu ilan ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu
kararları uygulanır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 akademik yılı öncesinde AKTS kredisi sınırla-

ması uygulanmayan öğrenciler için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygu-
lanmaz.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 akademik yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Madde 6 – YÜSEM Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Üniversite akademik ve idari
personeli arasından görevlendirilen en fazla dokuz üye ile Müdürden oluşur. Görevlendirilen
üyelerden biri ilgili Rektör Yardımcısı olup, kurul başkanlığını bu üye yürütür. Kurul üyelerinin
görev süresi iki yıldır. Kurul, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu; eğitim programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapar, eğitim programları sonunda
ilgili mevzuat çerçevesinde katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını
belirler ve Üniversite Senatosuna önerir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ile Mü-

tevelli Heyet tarafından iki yıl için görevlendirilir.
YÜSEM Müdürünün önerisi doğrultusunda Rektör en çok iki akademik veya idari per-

soneli müdür yardımcılığına görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durum-
larda Müdüre vekâlet eder, gerekli durumlarda oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantıla-
rına katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Müdür, Yönetim Kurulu kararları ile kurulca hazırlanan çalışma progra-

mını planlar, uygular ve denetler. Her dönem sonu hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3534 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3533 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 21 Nisan 2019 – Sayı : 30752 

 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3701 

—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3702 
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Demirköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3638 

—— • —— 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 

 

 3641 

  



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 21 Nisan 2019 – Sayı : 30752 

 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3668 

—— • —— 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3669 

—— • —— 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 
 3670 
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Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3671 

—— • —— 

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3731 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Makaslı platform 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/189343 

Dosya no : 1924462 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Makaslı platform: 1 adet 

b) Teslim yeri : TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ambarı. 

Amasra / BARTIN 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 02.05.2019 Perşembe günü saat: 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik şartnamenin cevapları teklifle verilecektir. 

4.2.2. CE Belgesi teklifle verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02.05.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3708/1-1 
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PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge 

Müdürlüğünden:  

Mahalli işçi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/188657 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü 

  Pelitli Mah. Rize Cad. No: 128 

  Ortahisar/TRABZON 

b) Telefon ve faks numarası : 0 462 334 54 05 - 0 462 334 54 00 

c) Elektronik posta adresi : trabzon@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Mahalli İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : MTA Doğu Karadeniz Bölgesine bağlı olarak çalışmakta 

olan Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları 

Gümüşhane Kamp Şefliği 

c) İşin süresi : 24.05.2019-31.12.2019 tarihleri arası. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve istekli tarafından teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 

belgesinin sunulması gerekir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü işçilik hizmeti. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü İhale Odasından) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Büro 

Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3687/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı (MATÖV) 

VAKFEDENLER: Aysun BAY KARABULUT, Muammer ŞAHİN, Mustafa KINACI, 

Bilgin AKBAL, Kenan DOĞAN, Abdurrahman KILIÇ, Mehmet Emin BİTLİS, Selahattin 

BİTLİS, Mesut PARLAK, Naci EKŞİ, Ahmet Kürşat HACIEVLİYAGİL, Metin EMİROĞLU, 

Sadık DÖNMEZER, İsmet ELGÜL, Kadriye YÜKSEL, Tülin ERSÖZ, Hasan Hüseyin 

ÇETİNTAŞ, Baki BUDAKOĞLU, Nisbet AŞKIN, Günseli ÖZEN, Şefik ERŞAN, Bayram Murat 

ASMA, Nevzat ELMALI, Mehmet KOÇDAĞ, Sadi ERGÜL, Aydın ERSOY, Erdal GÖÇMEZ, 

Erdoğan ZELYURT, Nevzat ALACA, Erdal GÖÇMEZ, Vecdi GÖNÜL, Abdurrahman YAVUZ, 

Ahmet Semih TEKİN, Muaz ERGEZEN, Vahap KÜÇÜK. 

VAKFIN İKAMETGAHI: MALATYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2019 tarihinde kesinleşen 27.02.2019 

tarihli E:2018/198, K:2019/36 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öğrenci, öğretim elemanı ve 

üniversite personelinin çağdaş bilim anlayışı içinde araştırma ve inceleme yapmalarına maddi ve 

manevi destek sağlamak, üniversitenin eğitim, kültür, sağlık ve spor alanında gelişmesine katkıda 

bulunmak, ülkeye ve insanlığa yararlı aydın kişilerin yetişmesini sağlamak, bu amaçların 

gerçekleşmesi için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları kurmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU:- 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek 

gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3690/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kılınçzade Vakfı 

VAKFEDENLER: Ahmet KILIÇ, Gizem Zühre AKOVALI, Ali KOCAKILIÇ, Hasan 

Hüseyin DENİZ, Mehmet KÖKÇÜ, Hüsnü ERER, Ali Hikmet YAĞCI. 

VAKFIN İKAMETGAHI: MANİSA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.12.2018 tarihli E:2018/438, K:2018/637 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kültürel faaliyetlerde bulunmak ve sosyal yardımlaşma, yaşlı bakım 

evi, aşevi ve buna bağlı olarak tesisleri kurmak ve işletmek, yaşlılara bakmak ve hizmetlerin 

yürütülmesini sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Manisa İli Akhisar İlçesi Hashoca Mahallesi, 41 pafta, 152 

ada, 59 parselde kayıtlı 223m2 84dm2 alanlı bahçeli kargir ev ile 700-TL (YediyüzTürkLirası) 

Nakit 

YÖNETİM KURULU: Ahmet KILIÇ, Hüsnü ERER, Ali Hikmet YAĞCI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kırkağaç İlçesi Sarı Hoca Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3796/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L2a pafta 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256574 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi Muzaffer SEVİNÇ (Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768) tarafından, 

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2018/791 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

08.03.2019 tarihli ve E.2018/791-K.2019/447 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muzaffer SEVİNÇ 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 15.04.2019 tarihli ve 

85838 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3797/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157205 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Ramazan İZGİ (Denetçi No: 26047, Oda Sicil No: 32420) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 15.03.2019 tarihli ve E.2019/44 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi 

Ramazan İZGİ (Denetçi No: 26047, Oda Sicil No: 32420) hakkında tesis edilmiş olan idari 

işlemin sebebiyet kaydıyla ilgili olan kısmının yürütülmesi 12.04.2019 tarihli ve 87550 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 3798/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Murat SİVRİKAŞ (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 107, Oda Sicil No: 24173) tarafından, 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2018/1362 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

27.02.2019 tarihli ve E.2018/1362-K.2019/370 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murat SİVRİKAŞ 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 15.04.2019 tarihli 

ve 86966 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3799/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2A pafta, 1221 ada, 6 parsel üzerindeki 121736 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hatice ŞEN (Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141) tarafından, 

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2018/1864 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

12.03.2019 tarihli ve E.2018/1864-K.2019/461 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hatice ŞEN hakkında 

tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 16.04.2019 tarihli ve 88684 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3800/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

20.09.2018 tarihli ve 163783 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Ali Muhittin YÜRÜK (Denetçi No: 11486, Oda Sicil No: 16817) tarafından, Ankara 14. İdare 

Mahkemesinin 2019/405 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 15.03.2019 tarihli 

ve E.2019/405-K.2019/592 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

27.09.2018 tarihli ve 30548 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali Muhittin YÜRÜK hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlem 16.04.2019 tarihli ve 90043 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3801/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi 

Mehmet TOPALOĞLU (Denetçi No: 15477, Oda Sicil No: 12921) tarafından, Ankara 10. İdare 

Mahkemesinin 2018/2205 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 11.03.2019 

tarihli ve E.2018/2205-K.2019/416 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet 

TOPALOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 11.04.2019 tarihli ve 85220 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3694/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3648/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3649/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 3698/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme

Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Moğol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


