
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 52. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhur-

başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İlgili mevzuat: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak

çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-

kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak çıkarılan

yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2017 30258

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Ocak 2020
PAZAR

Sayı : 31006



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
İç Tesisleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin son fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı’nca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2003 tarihli ve 25305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 - Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu
ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/1984 18565

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/4/1986 19068

2- 30/11/1995 22479

3- 25/10/1996 22798

4- 12/7/1998 23400

5- 8/12/2000 24254

6- 16/6/2004 25494

7- 21/2/2018 30339

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2003 25305
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 2 - Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu

ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME

PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Sek-

törü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmeliğin 2 nci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesinin

508 inci maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 1 inci, 7 nci ve 11 inci maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i) ve (o)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Genel Müdür: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

i) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”

“o) Kurum: Cumhurbaşkanı kararı ile desteklenmesi uygun bulunan proje hesaplarına

para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/11/2000 24246

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/2/2007 26428
2- 5/3/2015 29286
3- 23/1/2018 30310
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan-

lar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN

MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 25/2/2015 tarihli ve 29278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar

Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yö-

netmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g)

bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak, (d) bendinde

yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak; aynı

fıkranın (ç) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü (EİGM),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(5) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra en geç 30 takvim günü içerisinde izleme

verilerine, 60 takvim günü sonunda tahmin verilerine erişim sağlanır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “90”

ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2015 29278

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2010 27605
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ 

TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Rüzgar

Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-

meliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve 14 üncü maddesi ile 10/7/2018

tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-

kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniver-

sitesinin ön lisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme

usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine

bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi,

ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2015 29508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2016 29882
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim ele-

manlarından oluşan ve ilgili bölüm yahut program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

b) Ara sınav: İlgili yarıyılın içerisinde yapılacak olan sınav tek bir yazılı sınavı ya da

yazılı sınava katkı sağlayabilecek kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye,

seminer, devam, laboratuvar gibi etkinliklerden oluşan sınavı,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sis-

temini,

ç) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci gru-

bundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir

yöntemle belirlenmesini,

d) Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekoku-

lunu,

e) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer

koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş

zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-

yıtlı bulunduğu birimde bölümün ya da anabilim dalının veya programın önerisi ile ilgili yö-

netim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-

zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak

diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-

rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ğ) Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,

h) Ders kataloğu: Öğrencilerin kayıtlı oldukları programda mezun olabilmeleri için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan zorunlu ve seçmeli derslerin teori, uygulama, kredi ve AKTS

değerleri ile bu derslere ait varsa ön koşullarının gösterildiği listeyi,

ı) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında

meslek yüksekokulu kurulunu,

i) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksek-

okul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

j) Müdür: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu ve yüksekokul mü-

dürünü,

k) Ortak diploma programları: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütü-

lecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Program: Bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

n) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
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ö) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,

p) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından be-

lirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-

ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine

geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

ş) Yarıyıl: Eğitim-öğretim yılının en az on dört haftalık iki döneminden her birini, 

t) Yarıyıl sonu sınavı: İlgili yarıyılın sonunda yapılacak olan tek bir yazılı sınavı ya da

yazılı sınava katkı sağlayabilecek kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye,

seminer, devam, laboratuvar gibi etkinliklerden oluşan sınavı,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Katkı Payı ve Öğrenci Kayıt İşlemleri

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla

kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler,

ölçme ve değerlendirme uygulamaları, not işlemleri ve benzeri  her türlü işlemler, öğrencilerin

kayıtlı oldukları birimce yapılır. Bunlardan gerekli görülenler geçici veya daimi olarak Rek-

törlükçe merkezi surette yürütülebilir.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili

mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, dönem baş-

larında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.  Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

ile ilgili işlemler güncel mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri belirle-

nen tarihler arasında E-devlet üzerinden veya öğrencilerin şahsen müracaatları neticesinde Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin

kayıt tarihleri ve öğrencilerden istenen belgeler, Üniversite tarafından belirlenir. Kayıt için

adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Aday öğrenci, kural olarak kaydını bizzat kendisi gerçekleştirir. Ancak geçerli ma-

zeretini belgelendiren aday öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, belirlenen esaslara uymak koşu-

luyla on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri tarafından, on sekiz yaşından büyük

olanların ise kendisinin tayin edeceği vekilleri tarafından yaptırılır. Süresi içinde ilgili birime

kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.
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(3) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler dışında, özel yetenek gerektiren bölümlere

kayıt işlemleri, ilgili bölüme ön kayıtlarını gerçekleştiren aday öğrenciler Üniversitenin yapa-

cağı yetenek sınavından başarılı olduktan sonra kesin kayıtlarını yaptırabilirler.    

(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Yurt dışı ortak program öğrencilerinin kaydı

MADDE 8 – (1) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği

programlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim

Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yö-

netim Kurulu kararları uyarınca yürütülür.

Yabancı uyruklular

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan öğrencilerin, ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmesi için ilgili

mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi, yitirilmesi, iadesi

MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi dü-

zenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Kimlik belgesinin yitirilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için keyfiyetin yerel

veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna

sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir

öğrenci kimlik kartı verilir.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik

kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

Kayıt yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrencilerin durumu

MADDE 12 – (1) Yabancı Dil Hazırlık eğitimi işlemleri ile programlarda okutulan

ortak zorunlu ders olan yabancı dil dersi muafiyet sınavına ilişkin işlemler Üniversitenin Ya-

bancı Diller Yüksek Okulu ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönergesine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık ve Ders Seçme İşlemleri

Danışmanlık

MADDE 13 – (1) Her öğrenci için bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman ola-

rak teklif edilir ve ilgili yönetim kurulunca atanır.

(2) Danışman, öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu ön lisans ve lisans

öğretimi programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili

olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur.
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(3) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini seçer

ve sonra danışmanın onayı ve öğrenci bilgi sistemi üzerine aktarılacak danışman görüşü ile

kayıt tamamlanır.

(4) Danışman öğretim üyeleri öğrenci görüşme saatlerini ilan eder.

(5) Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu du-

rumu bir yazı ile ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici

olarak kayıt süresince bir öğretim üyesini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Ders yükü

MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin bir dönemde alması gereken derslerin AKTS toplamı

onun ders yükünü oluşturur. 

(2) Programların belirlenen müfredatlarında bir yarıyılda alınması gereken zorunlu ve

seçmeli derslerin toplamı 30 AKTS, akademik yıl esası uygulamasında ise bir yılda toplam 60

AKTS değerini geçemez.

Alttan ders alma

MADDE 15 – (1) Öğrenci, öncelikle devam şartını sağlamadığı, başarısız olduğu ve

hiç almadığı zorunlu derslere kaydolmak zorundadır.

(2) Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile

bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur.

Seçmeli dersin açılmaması

MADDE 16 – (1) Bir seçmeli derse kayıt yapan öğrenci sayısının on beş kişiden az ol-

ması veya dersin başka nedenlerle açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ders

ekle-bırak döneminde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, da-

nışmanın görüşü alınarak bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Ders çakışması

MADDE 17 – (1) Derslerin çakışması, öğrencinin kayıt yaptırdığı derslerin ders prog-

ramında aynı saatlere denk gelmesidir.

(2) Öğrenciler, çakışan derse kayıt yapamaz.

(3) Ancak dönemin ilk haftasında öğrencinin başvurusu ile bölüm başkanlığının uygun

görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile programında çakışan dersi, farklı şubelerden ya da bö-

lümlerden mevcut olduğu takdirde alabilir.

(4) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak başarısız olmuş öğ-

renciler bu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Bu öğrencilerde devam şartı

aranmaz, uygulaması olan derslerde ise devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili birimin

yönetim kurulunca karar verilir.

Ders ekleme ve çıkarma

MADDE 18 – (1) Ders kaydını tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders

ekle-bırak tarihlerinde, ders ekleme ve bırakma değişikliğini danışmanı ile birlikte yapar ve

ders kayıt onayını alır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal İşlemleri

Yatay geçiş

MADDE 19 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite birimlerine yapılacak

her türlü yatay geçiş işlemleri, 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 Yönet-

melik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

(2) Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri Senato tara-

fından belirlenen kurallara uygun olarak ilgili eğitim birimlerinin kurulları tarafından yapılır.

(3) Üniversite içinden yapılacak yatay geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurulunun

teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bu Yönetmelik uyarınca, Yabancı dilde hazırlık gerektiren bölümlere yatay ve dikey

geçiş yapacak öğrencilerin durumu Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Hazırlık Sı-

nıfı Eğitim-Öğretim Yönergesine göre belirlenir.

Dikey geçiş

MADDE 20 – (1) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri,

ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt usul ve işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları

Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato ta-

rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Muafiyet işlemleri ve intibak

MADDE 21 – (1) Muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından kabul edilen Muafiyet

ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 22 – (1) Yan dal programı, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin,

kendi lisans programlarına ek olarak diğer bir programdan eş zamanlı ders almasını sağlayan

programdır.

(2) Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez.

(3) Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Üniversitenin Çift Anadal ve Yan Dal

Programları Yönergesi ile belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 23 – (1) Çift anadal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan

öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-

loma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift anadal programı ile ilgili usul ve esaslar Üniversitenin Çift Anadal ve Yan Dal

Programları Yönergesi ile belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 24 – (1) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl veya yılsonu

sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik

takvimde belirtilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli

hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin

önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Öğretim dönemleri

MADDE 25 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz

eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına ilgili birim kurulunun

önerisi üzerine Senato karar verir.

(2) Eğitimin yarıyıl esasına göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre

benimsenmesi halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(3) Üniversitede yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağı ve yaz öğretiminin uygulama

esasları ile takvimi Senato tarafından düzenlenir.

Resmi tatiller ile hafta sonlarında öğretim ve sınavlar

MADDE 26 – (1) Resmi tatil günlerinde kural olarak öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak

gerektiğinde dersi veren öğretim elemanının talebi üzerine ilgili birim yöneticisi tarafından uy-

gun görüldüğü takdirde, ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(2) Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı

Dil dersleri haftada ikişer ders saati olarak ilgili birim yöneticisi tarafından uygun görüldüğü

takdirde mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar

günleri de yapılabilir.

Azami öğrenim süresi

MADDE 27 – (1) Azami öğrenim süresi hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-

nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğren-

cilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gös-

teren pasaport kayıtlarını ve yabancı dil kursuna katıldıklarına dair onaylı belgeleri ilgili bi-

rimlere ibraz etmelerine bağlıdır.

(4) Azami sürede mezun olamayan öğrencilere tanınacak sınav hakları ile ilgili olarak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
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ALTINCI BÖLÜM

Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Öğretim planları

MADDE 28 – (1) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve

stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde

uygulamalar, seminerler, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan olu-

şabilir.

(2) Teorik derslerin ve seminerlerin, haftalık bir ders saati, bir krediye tekabül eder.

Uygulama, laboratuvar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının

haftalık bir ders saati, yarım kredi olarak kabul edilir.

(3) Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön

koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili Kurul kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenir. Senato kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

(5) Senatoda aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli ders-

lerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkin-

liklerin süresi bir yarıyıldır.

(6) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler,

öğrencinin almak zorunda bulunduğu temel alan dersleridir. Seçmeli dersler ise öğrencinin be-

lirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

(7) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, ön lisans veya lisans programları tara-

fından her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslar çerçevesinde yapılır.

Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders

MADDE 29 – (1) Üniversite yerleşkesi dışında yapılması zorunlu olan ders ve uygu-

lamalar ilgili öğretim üyesinin talebi, birim yöneticisinin uygun bulması ve ilgili birim yöne-

ticisinin oluru ile öğretim yılı içerisinde her zaman yapılabilir.

(2) Yerleşke dışında yapılacak ders ve uygulamalar ilgili birim tarafından Rektörlüğe

bilgi verilir.

Ön koşullu veya bağlantılı dersler

MADDE 30 – (1) Bir programa ait bazı derslerin ön koşulları tanımlanabilir, dersler

arasında bağlantı kurulabilir.

(2) Ön koşullu veya bağlantılı dersler ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı

ile öğretim planına alınır ve öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(3) Bir dersin ön koşulu veya bağlantılı dersi olarak belirlenen ders veya derslerden ön

koşulun sağlanabilmesi için aranacak ders notunun teorik ve uygulamalı dersler için en az DD

olması gerekir.

(4) Ön koşul veya bağlantılı ders olarak belirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağ-

lanabilmesi için bu dersten başarılı olma şartı aranır.

Ders süresi

MADDE 31 – (1) Teorik ve uygulamalı dersler için bir ders süresi 45 dakikadır.

(2) Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 15 dakika bırakılarak düzenlenir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 12 Ocak 2020 – Sayı : 31006



YEDİNCİ BÖLÜM

Notlar ve Harflendirme, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar ve harflendirme

MADDE 32 – (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki

başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir.

(2) Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl

sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bu-

lundurularak saptanır.

(3) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu; öğrencinin ara sı-

nav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu yahut yılsonu veya bütünleme notunun %60’ının toplamıdır.

Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış

kabul edilir.

c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.

b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.

c) E: Proje, bitirme tasarım projesi yahut bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalış-

masını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye ek süre verilir. Ek süre verildiği E harfi ile gös-

terilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sü-

rede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

ç) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edip sınava girmeyen öğrenciler “GR” harf

notu ile belirtilir. Bu öğrencilerden bütünleme sınavına girmeyenlerin harf notu “FF” olarak

tanımlanır.

(5) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir:

Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu Başarı Derecesi

AA 4.00 Mükemmel

BA 3.50 Çok İyi

BB 3.00 İyi

CB 2.50 İyi-Yeterli

CC 2.00 Yeterli

DC 1.50 Yeterli-Geçer

DD 1.00 Koşullu-Geçer

FF 0.00 Başarısız

GR 0.00 Sınava Girmedi

DZ 0.00 Devamsız

MU Muaf

BZ Başarısız

BL Başarılı
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(6) Bağıl değerlendirme ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından çıkarılacak Bağıl

Değerlendirme Yönergesi ile belirlenir.

Asgari başarı notu

MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavında ham puanı 50’nin altında olan

öğrenciler ile yarıyıl ve yarıyıl sonu sınavlardan aldığı başarı notu 40’ın altında olan öğrenciler

(FF) ile dersten kalmış olur.

(2) Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 34 – (1) Dördüncü yarıyıl sonunda ve takip eden yarıyıl sonlarında ağırlıklı

genel not ortalamaları 1.80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır.

(2) Ön lisans programındaki öğrenciler hakkında sınamalı öğrencilere ilişkin esaslar

uygulanmaz.

Sınamalı öğrencilere ilişkin kredi sınırı ve ders alma esasları

MADDE 35 – (1) Sınamalı öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS yükü en fazla 30 olabilir.

(2) Bu öğrenciler açıldığı takdirde, öncelikle devam zorunluluğunu yerine getirmediği,

başarısız olduğu ve almadığı dersleri almak koşuluyla artan kredisini bulunduğu yarıyıldan ta-

mamlayabilir.

(3) Sınamalı iken ağırlıklı genel not ortalamalarını 1.80 ve üzerine çıkartan öğrenciler

normal statüde öğrenimlerine devam ederler.

Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) belirlenmesi

MADDE 36 – (1) Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerinin başarı notları ile

çarpımının toplam değerinin, ortalamaya katılan başarı notu  (E), (BL), (BZ) veya (MU) olan

dersler hariç, kredi toplamına bölümü ağırlıklı  genel not ortalamasını verir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) yükseltilmesi

MADDE 37 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce alıp

başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin Üni-

versitede aldığı derslerin bütün notlarının harf karşılığı not döküm belgesinde gösterilir.

(2) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken,

alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı genel not ortala-

masına katılmaz.

Devam

MADDE 38 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur.

(2) Kuramsal (teorik) saatlerin %70’ine, uygulama saatlerinin de %80’ine katılmayan

öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. 

(3) Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendi-

rilen öğrenciler görevli oldukları süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.

(5) Devamsızlık sebebiyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin listesi, yarıyıl

sonu sınavı gerçekleştirilmeden önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilanen duyurulur.
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Değerlendirme sisteminin oluşturulması

MADDE 39 – (1) Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarına iliş-

kin ölçme ve değerlendirme işlemleri Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yü-

rütülür.

Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamayan öğrenciler

MADDE 40 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getire-

meyen öğrenciler bu dersten (DZ) almış sayılırlar ve yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına gire-

mezler. Bu durum aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur:

a) Ders kataloğunda belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-

lüklerini yerine getirmemek.

b) Ders kataloğunda belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için ya-

rıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

(2) Bu öğrencilerin listesi ilgili bölüm panosunda yahut birimin veya Üniversitenin in-

ternet sayfasında yarıyıl sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) İlan edilen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler listesine,

burada adı bulunan öğrenci ilan tarihinden itibaren iki iş günü içinde yazılı ve gerekçeli olarak

itiraz edebilir. İtiraz ilgili bölüm başkanlığına yapılır. İtirazın sonucu, itirazı takip eden iş günü

içinde öğrenciye tebliğ edilir. Karar kesindir.

Değerlendirme

MADDE 41 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavların %40’ı  ve yarıyıl

sonu sınavlarının %60’ının toplamıyla belirlenir.

(2) Her derste en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(3) Ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölümün teklifi üze-

rine, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 42 – (1) Aşağıda belirtilen şekilde onur ve yüksek onur belgesi verilir:

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur,

b) 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak tanımlanırlar.

(2) Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl sonu esaslı olarak belirtilir.

(3) Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF, DZ ve BZ notu bulunan öğrenciler not

ortalamalarını tuttursalar bile o yarıyılda veya yılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

(4) Onur ve yüksek onur öğrencisi adaylarının, öğrenimleri süresince herhangi bir dö-

nemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış ol-

maları gerekir.

(5) Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem

sonunda ilan edilir.

(6) Öğrencilerin onur ve yüksek onur belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine

verilir.
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Mazeretler

MADDE 43 – (1) Üniversitemiz öğrencilerinin mazeretleri ve mazeret sınavlarına iliş-

kin esaslar, Senato tarafından kabul edilen “Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının

Yürütülmesine İlişkin Yönerge” ile belirlenir.

Sınav programları ve sınavların yeri

MADDE 44 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav programları, ilgili birim yöneticiliği

tarafından sınav dönemi başlamadan beş iş günü önce ilan edilir.

(2) Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır.

(3) Arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde veya Üni-

versite binaları dışında yapılabilir.

Sınav şekli

MADDE 45 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, kural olarak yazılı yapılır.

(2) Öğretim elemanı, sınavı uygulamalı, sözlü veya sözlü-yazılı veya proje değerlen-

dirme yahut sunum şeklinde yapabilir. Bu yöndeki karar yarıyıl veya yılın başında öğrencilere

verilen katalog formunda ilan edilir.

(3) Sözlü sınav yapılması durumunda öğrenciye sorulan sorular ve öğrencinin verdiği

cevaplar bir tutanakla gösterilir. Tutanak öğrenciye imzalatıldıktan sonra takdir edilen not ve

cevap anahtarı ile birlikte süresi içinde ilgili idareye teslim edilir.

(4) Uygulamalı sınavlar ve proje değerlendirme sınavları, ilgili disiplinde genel kabul

gören esaslar uyarınca ve aynı şartlarda bulunan tüm öğrencilere aynı şekilde tatbik edilmek

koşuluyla, ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülür ve belgelendirilir.

Ara sınavlar

MADDE 46 – (1) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen sınavların

notu, sıfır (0) sayılır ve not ortalaması buna göre hesaplanır.

(2) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.

Bütünleme sınavları

MADDE 47 – (1) Yarıyıl sonu sınavı sonucunda FF, GR, DD ve DC başarı notlarından

herhangi birini alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler ve bu durumdaki öğrencilerin

aldıkları en son not geçerlidir.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 48 – (1) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yö-

netir.

(2) Sorumlu öğretim elemanının, geçerli mazeretine istinaden sınav günü Üniversitede

bulunamaması halinde, sınavı kimin yürüteceği bölüm başkanı tarafından belirlenir.

(3) Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim

elemanları gözetmen olarak görevlendirilebilir.

(4) Bir günde, ilgili öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden

en çok üçünün sınavı yapılabilir.
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Maddi hata itirazı ve not değişikliği

MADDE 49 – (1) Öğrenci, yarıyıl, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonucuna sınav so-

nuçlarının kesinleştiği günden itibaren beş iş günü içerisinde, birim yönetimine yazılı olarak

başvurmak suretiyle maddi hata başvurusunda bulunabilir. Bu süreyi geçirenler, itiraz hakkını

kaybeder. 

(2) Maddi hata olduğu tespit edilen sınav sonuçları ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve

ilgili birim yönetim kurulu kararı ile en geç bir sonraki sınav döneminden 2 iş günü öncesine

kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.   

(3) Harfli olarak ilan edilen başarı notları açıklandıktan sonra, herhangi bir nedenle ya-

pılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Sınav evrakının teslimi ve saklanması

MADDE 50 – (1) Her türlü sınav evrakı, sınav notlarının ilanıyla birlikte ilgili birime

imza karşılığında teslim edilir.

(2) Teslim alınan sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Ku-

rumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 51 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu

ile ilgili hususlarda; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğ-

retim Yönergesi hükümleri uygulanır.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 52 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başa-

rıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sına-

vını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu

programın ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme

koşullarına ilişkin esaslar Üniversitenin Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzen-

lenmesine İlişkin Yönergesi ile belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması

MADDE 53 – (1) Kayıt dondurma, öğrencilerin ilgili akademik birimlerin onayı ile

geçici bir süre için kayıtlı oldukları program veya programlara ara vermeleridir. Öğrencinin

kaydı, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl veya yıl kadar dondurulur. Bu

süre içinde öğrenciler izinli sayılır.

(2) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğren-

ciye kayıt dondurma hakkı verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu

doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretime ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
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ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin

olması.

e) Öğrencinin askere alınması.

f) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.

g) Öğrencinin öğrenimini sürdürmesine engel teşkil eden ekonomik sebeplerin varlığı.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kaydın dondurulmasının talebi halinde öğrenci-

nin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş işgünü içinde, bağlı bulunduğu birime

başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl veya bir yıl olmak üzere öğren-

cinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.

(5) Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise izin, bu haller devam ettiği

sürece verilir.

(6) Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(7) Kayıt dondurma ile ilgili bu maddede sayılanlar dışındaki hususlarda karar almaya

ilgili birim yönetim kurulu yetkilidir.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 54 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, Öğrenci İş-

leri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapar. 

(2) Gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra ayrılan öğrencilere, yazılı olarak baş-

vurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yük-

seköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. 

Üniversiteden çıkarılma

MADDE 55 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla

Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin kural olarak ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-

memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrenciler

MADDE 56 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma

uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl

yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin durumu Üniversite tarafından çıkarılacak

Değişim Programları Yönergesi ile belirlenir.
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Tebligat

MADDE 57 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da 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 birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresini aktif durumda tut-

mak, e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği tak-

dirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği kurumsal e-posta ad-

resinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış yahut eksik adres beyan

edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik

işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmi web site-

sinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler

MADDE 58 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Burs ve yardım

MADDE 59 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 60 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kalite süreçleri

MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-

seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından

belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin aldığı kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 17/12/2018 tarihli ve 30628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci mad-

desinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Ders seçimini gerçekleştiren öğrencinin kaydını inceleyip değerlendirdikten sonra

onay vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yenileme sürelerinde

yatırdıktan sonra dersini seçerek kesinleştirir. Danışman, öğrencinin ders kaydını inceleyip de-

ğerlendirdikten sonra ekle-sil süresi sonuna kadar onaylar. Mazereti nedeniyle süresi içerisinde

ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için;

müracaatın yazılı olarak genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt müracaat süresi

içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm

başkanlıklarına yazılı olarak yapılması gerekir. Mazeretin ilgili birim yönetim kurulunca kabul

edilmesi halinde, öğrencinin ders kayıt işlemleri, genel akademik takvimde belirlenen mazeretli

kayıt süreleri içerisinde kendisi veya resmî vekâletname verdiği kişi tarafından danışmanıyla

birlikte yapılır.”

“(6) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders ekleme-silme işlemlerini

akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde danışmanıyla birlikte yapmak zorunda-

dırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/10/2017 30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2018 30461

2- 9/11/2018 30590

3- 25/9/2019 30899
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
57 KALEM KAYIŞ-KASNAK-KAPLİN-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 57 Kalem Kayış-Kasnak-Kaplin-Zincir-Dişli Grubu 

Malzeme %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.01.2020 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu 

ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 213/1-1 

—— • —— 
RULMAN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 52 Kalem Rulman Grubu Malzemesi, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.01.2020 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 
açılacaktır. 
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4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   
 192/1-1 

—— • —— 
120 MİLYON ADET 27X43mm HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 120 Milyon Adet 27x43mm Hologram Etiket Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.01.2020 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  212/1-1 



12 Ocak 2020 – Sayı : 31006 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Edirne il sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/HND/K/F17-a ve AR/HND/K/F17-b1 pafta no’lu petrol arama ruhsatları, 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası gereğince Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’nın 06.01.2020 tarihli Olur’larıyla iptal edilmiştir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
gereğince, yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 
dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince, şirketin teminatından 
karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 
kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 254/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

 243/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı Vakfı. 
 
VAKFEDENLER : İsmail ŞANLI, Nihat ÖZPINAR, Muhammed Hanzala BEKTAŞ, 

Faruk ÖZKADER, Canan TEKİNALP, Aytaç COŞKUN. 
 
VAKFIN İKAMETGÂHI : DİYARBAKIR. 
 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU: Diyarbakır 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/12/2019 tarihinde kesinleşen 
06/12/2019 tarihinde tashih şerhli 12/11/2019 tarih ve E:2019/171, K:2019/503 sayılı kararı. 

 
VAKFIN AMACI : Diyarbakır İli, Çınar İlçesi Zerzevan Kalesi Kazısı üzerinde 

yapılacak bilimsel araştırmaları ve incelemelerini desteklemek, yurt içinde ve dışında 
konferanslar tertiplemek ve tertiplenen konferanslara katılım sağlamak, buradan çıkan eserlerin 
derlenmesinde, onarılmasında, Türk kültür ve turizmine kazandırılmasına yardımcı olmak ve 
senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 
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VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Nihat ÖZPINAR, Faruk ÖZKADER, Muhammed Hanzala 

BEKTAŞ, Aytaç COŞKUN, Canan TEKİNALP. 
 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyeti’nce belirlenecek gayece aynı bir vakfa 
veya kuruluşa devredilir. 

 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 272/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :  Siyer-i Nebi Vakfı (SİYER VAKFI) 
 
VAKFEDENLER : Ömer AKKAYA, Abdurrahman Gazi ATEŞ, Zübeyir Kamil 

AKKAYA, Sinan ABAK, Hamdi AKIN, Hasan KURUCAK, Muhittin AVCI 
  
VAKFIN İKAMETGÂHI:  SİVAS 
 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.12.2019 tarihinde kesinleşen, 31.10.2019 
tarih ve 2019/251E., 2019/564K. sayılı kararı 

 
VAKFIN AMACI: Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatının, ahlakının, şemailinin, 

savaşlarının, tebliğinin ve mücadelesinin tüm insanlığa birçok dilde sesli, görsel ve her türlü 
yayım ile anlatılması için müzeler, eğitim merkezleri, külliyeler, kültür merkezleri ve 
kütüphaneler kurmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

 
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL  (Altmışbin Türk Lirası) 
 
YÖNETİM KURULU: Ömer AKKAYA, Abdurrahman Gazi ATEŞ, Zübeyir Kamil 

AKKAYA, Sinan ABAK, Hamdi AKIN, Hasan KURUCAK, Muhittin AVCI 
 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfına devredilir. 
 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.   

 273/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 296/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 297/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 298/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 299/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 300/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 274/1-1 



12 Ocak 2020 – Sayı : 31006 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 285/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 287/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 264/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 265/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 266/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR)

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine

Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - 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.
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