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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/4911
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Topçam-Reşadiye

Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşın-
mazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurul-
mak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 15/5/2013 tarihli ve 692 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Temmuz 2013
PAZAR
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Karar Sayısı : 2013/4914

Bingöl İli, Karlıova İlçesinde tesis edilecek Bingöl-I Regülatörü ve Hidroelektrik

Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile parsel numaraları belirtilen taşın-

mazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/5/2013 tarihli ve 702 sayılı

yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru-

lu’nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4971

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu mahalleleri sınırları

içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak

belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/5/2013 tarihli ve 2615 sayılı yazısı üzerine,

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4978

Edirne İli, Merkez İlçe, Menzilahir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığının 24/5/2013 tarihli ve 2540 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altın-

daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4985

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Çorlu Trafo

Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşınmazların adı

geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığının 27/5/2013 tarihli ve 773 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4986

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Mardin 2 TM

İrtibat Hatları Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazların

direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak

suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının 21/5/2013 tarihli ve 745 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5061
Trabzon İli, Düzköy İlçesinde tesis edilecek Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik

Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/6/2013 tarihli ve 867 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru-
lu’nca 2/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısız V.                 Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                  E. BAYRAKTAR                               M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                            V. EROĞLU
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/5093

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Denizli 1 Trafo

Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşınmazların anılan

Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

19/6/2013 tarihli ve 909 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                  E. BAYRAKTAR                               M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                            V. EROĞLU

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/5105

Karaman İli, Ermenek İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır

ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığının 3/6/2013 tarihli ve 2828 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       26 Temmuz 2013

       69471265-305-6737

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Temmuz 2013 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             26 Temmuz 2013

     68244839-140.03-221-494

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 26/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6737 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Temmuz 2013 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN
KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları so-

nucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korun-
maları için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve 9/1/1985

tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanuna dayanılarak ve 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) En yüksek ses basıncı (Ptepe): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değe-

rini,
b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 µPa]: TS 2607 ISO 1999

standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil
olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman
ağırlıklı ortalamasını,

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında ta-
nımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden
oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,

d) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Maruziyet Değerleri ve İşverenlerin Yükümlülükleri

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri

ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:
a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa

[135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa

[137 dB(C) re. 20 µPa].
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c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C)
re. 20 µPa].

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalı-
şanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.
(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin

kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin
uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi
kullanılabilir. Bu işlerde;

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet
sınır değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.
Maruziyetin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde ger-

çekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken
durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar;
a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve

ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur.
b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile 5 inci

maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadı-
ğına karar verilebilmesine imkan sağlar.

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir.
(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin

denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.
Risklerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçek-
leştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken;

a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların

sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü

arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine
olan etkisine,

d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken
uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine
olan dolaylı etkisine,

e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan
sağlanan bilgilerine,

f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
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g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında

da devam edip etmediğine,

ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,

h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına,

özel önem verir.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik geliş-

meleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini

veya en aza indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre hangi tedbirlerin alına-

cağını belirler.

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci maddesinde

yer alan risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,

b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının

seçilmesi,

c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,

ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi

ve eğitimin verilmesi,

d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;

1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve ben-

zeri yöntemlerle azaltılması,

2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntem-

lerle azaltılması,

e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulan-

ması,

f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,

2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

hususlarını göz önünde bulundurur.

(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işve-

ren;

a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak

için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uy-

gulamaya koyar.

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alan-

ların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapıl-

masını sağlar.

(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin

kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar.

(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi uya-

rınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.
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Kişisel korunma
MADDE 9 – (1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, 8 inci maddede

belirtilen tedbirler ile önlenemiyor ise işveren;
a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem

değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulun-
durur.

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem
değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar
tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir
ve bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder.

(2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar;
a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Do-

nanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun
olur.

b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir.
c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur.
ç) Çalışana tam olarak uyar.
d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır.
Maruziyetin sınırlandırılması
MADDE 10 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşa-

maz. Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, 5 inci maddede
belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır.
b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını ön-

lemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem

değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsil-
cilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,
b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alı-

nan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,
c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,
ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün so-

nuçları ile bunların önemi,
d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,
e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden

yapılacağı,
f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü

maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözeti-
minin amacı,

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları,
hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda ve özellikle;
a) 7 nci maddeye göre gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi,
b) 8 inci maddeye göre risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak ön-

lemlerin belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler,
c) 9 uncu maddede belirtilen kulak koruyucularının seçilmesi,
hususlarında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.
Sağlık gözetimi
MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konul-

ması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla;
a) İşveren;
1) Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü

hallerde,
3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,
çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye ma-

ruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.
c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yer-

lerde, 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz
kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.

(2) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının
işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.
b) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka

bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden

geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gü-

rültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik
Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 1 inci maddesindeki “örgütlerinde” ibaresi “teşkilatlarında”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi
ile 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde yer alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü”
ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Kırşehir’deki kutlamalara ilişkin bütçe Komite tarafından yapılır ve Kurulca onay-
lanır. Harcamalar, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında,
Kırşehir Ticaret İl Müdürü ile Kırşehir Belediyesi, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden olu-
şan beş kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Esnaf ve Sanatkârlar
Genel Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kırşehir ve diğer illerde yapılacak kutlamalar için mülki idare amirinin veya gö-
revlendireceği yardımcısının başkanlığında; ticaret il müdürü, il milli eğitim müdürü, kültür
ve turizm il müdürü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürü ile belediye, üniversite, ticaret odası,
sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, esnaf ve sanat-
kârlar kredi ve kefalet kooperatifleri temsilcileri doğal üye olmak üzere, mülki idare amirinin
belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İl Kutlama Komitesi oluşturulur.

(2) Komitenin sekretaryasını ticaret il müdürlüğü yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Sanayi” ibaresi “Güm-

rük” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/8/2008 26966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/4/2010 27561
2- 2/4/2011 27893
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER RADYASYON 
DEDEKTÖRLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Rad-

yasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon

Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (NÜRDAM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedek-

törleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite (AİBÜ): Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojileri ve uygulamaları alanında

araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek.
b) Radyasyon algılayıcı teknolojileri geliştirmek.
c) Üretilecek radyasyon algılayıcılarını toplum çıkarları doğrultusunda en verimli bi-

çimde kullanılması ve uygulanması yönünde yöntemler geliştirmek ve bunu toplumun ve sa-
nayiinin hizmetine sunmak.

ç) Gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayii kuruluşlarının
bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve yatırım yapmalarını cesaretlendirmek, yatırım ya-
panlara gerekli Ar-Ge desteği sağlamak.

d) Nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojilerinin ve uygulamalarının
toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak, bu konuda toplumsal bilinci ve duyarlılığı
artırmak, nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojilerinin gelişimi için gerekli
altyapıyı oluşturmak.
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e) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak NÜRDAM altyapısını güçlendirmek.
f) Türkiye’de nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojileri alanında çalış-

ma alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
g) Güvenliği artıracak ve radyasyon içerikli tehlikeleri önlemeye yönelik teknolojileri

geliştirmek.
ğ) Nükleer tıp alanında tedavi amaçlı kullanılan radyasyon algılayıcı teknolojilerini ge-

liştirmek, hasta ve personel güvenliğinde kullanılan dozimetre teknolojilerini geliştirmek ve
üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

h) Nükleer tıp alanında kanser tedavisinde kullanılabilecek nükleer radyasyon odaklı
teknolojileri geliştirmek ve üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Nükleer radyasyon dedektörleri ve dozimetre teknolojileri alanında araştırma yap-

mak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, kon-

feranslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.
c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.
ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek,

gerekli altyapıyı sağlamak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.
e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık

ve benzeri çalışmalar yapmak.
f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve ulus-

lararası işbirliğini geliştirmek.
g) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faa-

liyetlerini desteklemek.
ğ) İlgili diğer mevzuat hükümleri ile verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalış-

maları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin konusuyla ilgili bilimsel çalışmaları bu-

lunan Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl-
lığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Abant İzzet Baysal Üniversitesinde alanında uzman öğretim elemanlarından bir
veya daha fazla kişi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür yardım-
cıları Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü
görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve
vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna

sunmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Merkezin

faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Ku-
rulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek,
ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, gereken hallerde ise daha sık toplanmak.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Üniversitede Merkezin faaliyetleri konusunda bilimsel çalışmaları olan öğretim üyeleri,
b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri,
c) Merkezin amaçları ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri.
(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
(3) Merkez Danışma Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla

on üye bulunur. Bu üyeler; Merkez Müdürü tarafından bir yıllığına belirlenir. Süresi biten üye
yeniden Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak belirlenebilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri,

uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek,
ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Aksaray Üniversitesine bağlı fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin program/ders kayıt işlemlerinde,
öğretimin düzenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Üniversitede bir eğitim-öğretim yılında yürütülecek faaliyetlerin

planlandığı ve tarihlerinin belirlenerek ilan edildiği planı,
b) AKTS veya ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, bir akademik yılın 60 AKTS

kredisine, bir yarıyılın 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda 3 yarıyıl eğitim görülmesi
halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlana-
bilmesi için öğrencilerin teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler,
kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaların tümünün değer-
lendirmeye alınarak, ilgili kurullarca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ölçü birimini,

c) Birim: Üniversitenin herhangi bir fakültesini, yüksekokulunu veya meslek yüksek-
okulunu,

ç) Bölüm program anabilim dalı: Üniversitenin herhangi bir fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokul kapsamındaki bir bölüm, program veya anabilim dalını,

d) Eğitim-öğretim planı: Bir bölüm, program veya anabilim dalında okutulan zorunlu
ve seçmeli derslerin tümünü, mezun olunması için öğrencinin yerine getirmesi zorunlu olan
diğer faaliyetleri içeren haftalık planı,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-
sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Rektör veya Rektörlük: Üniversite Rektörünü veya Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Üniversite Senatosunu,
h) Transkript: Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, her bir dersten

aldığı notlar ile yarıyıl sonu ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren belgeyi,
ı) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı
MADDE 4 – (1) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ödenir.
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(2) Belirtilen süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri
ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl için kayıt yaptıramaz. Katkı
payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencinin,
sağlık hizmetleri ve harcamaları Üniversite tarafından karşılanmaz, öğrenci belgesi veya Üni-
versiteden talep edeceği herhangi bir belge verilmez, askerlikle ilgili işlemlerde askerlik şube-
sine bilgi verilir.

(3) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun
olamayan öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödemek zorundadır.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye öğrenci olma hakkını kazanan adaydan, ÖSYM tarafın-

dan belirlenen ve Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği, kayıt sırasında
istenir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez,
bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Süresi içinde kesin kaydını
yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 6 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir danışman öğretim

elemanı görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite ya-
şamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin üzerinden ders ek-
letme sildirme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerde danışman onayı ile yapılır.

(2) Danışman, danışmanlığını yürüttüğü öğrencilerin işlemlerini zamanında yapmak
zorundadır. İlgili birim yöneticileri danışmanlık görevinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi
için gerekli tedbirleri zamanında alır.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,

eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğ-
retim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencileri

Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler.
(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da ilgili mevzuatta belirtilen şartları

sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Yeterlik düzeyi
belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler yabancı dil hazırlık prog-
ramına devam eder. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün öğretim yapılır.

Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurul-

ların önerisi üzerine, eğitim-öğretim planlarında belirtilmek suretiyle, Senato, bir bölümün
eğitim-öğretim programının yıl esasına göre düzenlenmesine veya bir dersin yıl boyu/iki yarıyıl
okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki
yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan final sı-
navlarının başlaması arasındaki tarih aralığıdır. Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Senato gerek
gördüğünde bu süreyi uzatabilir.
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(3) Senato, güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına karar verebilir.
Senato, yaz okulu açmaya karar verdiğinde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fık-
rasının (ç) bendinde tanımlanan bütünleme sınavlarını geriye dönük bir hak teşkil etmeden
tümden kaldırma yetkisine sahiptir. Yaz okulunun açılması ve yürütülmesi ile ilgili esaslar yö-
nerge ile düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadı-
ğına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl,
lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile
tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, hesaplanan katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
mek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınav-
lara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğ-
rencilik statüleri devam eder.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, birinci fıkrada be-
lirtilen öğrenim sürelerinden sayılır.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulu-

nun önerisi üzerine fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve
Senatonun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişiklikler, her yıl en
geç mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulmak zorundadır.

(2) Eğitim-öğretim planları, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, dört yıllık li-
sans programları için 240 AKTS, iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS kredilik dersleri
ve faaliyetleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim planları haftalık program halinde hazırlanır ve bir akademik yıl 60
AKTS, bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve faaliyetleri kapsar.

(4) Eğitim-öğretim planları, teorik dersler ve/veya seminer, staj, atölye, laboratuvar,
klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları ve benzeri adlardaki diğer faaliyetleri içerir.
Uygulama yapılacak dersler ile hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulların önerileri
üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili bölüm/program/anabilim dalınca
kabul edilen kamu veya özel kuruluşlarda yapılabilir. Teorik derslerle bir bütünlük oluşturan,
bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen uygulamalı ders ve stajlar, ilgili
birimin görevlendireceği öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl alacağı zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim plan-
larında gösterilir. Mezun olunması için alınması gerekli seçmeli ders sayısı, seçmeli derslerin
hangi yarıyıl/yıllarda okutulacağı ve yapılması gerekli diğer faaliyetler eğitim-öğretim planla-
rında açıkça belirtilir.

(7) Üniversitenin ar-ge ve sanayi-ticari-eğitim işbirliği çerçevesinde protokol imzalayarak
yürüteceği eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulayacağı eğitim-öğretim planları için, protokol-
lerin geçerli olduğu süre boyunca AKTS ile uyumlu protokol hükümlerine göre işlemler yürü-
tülür.

Dersler
MADDE 13 – (1) Dersler, zorunlu veya seçmeli, ön şartlı veya şartsız olarak eğitim-

öğretim planlarında yer alır.
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(2) Derslerin AKTS kredileri belirlenirken, Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçe-
vesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlik-
lerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık,
sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.
Bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.
AKTS kredileri tam sayı ile ifade edilir.

(3) Üniversitede verilen dersler;
a) Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıt olup, başarılı olması gereken

ve eğitim-öğretim planında yer alan derslerdir.
b) Seçmeli dersler, öğrencinin, mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim planında belirtilen

sayıda/kredide ve belirli dersler/ders grupları arasından seçerek kayıt olup, başarılı olması ge-
reken derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin seçmesi gerektiğine
Senato karar verir.

c) Ön şartlı dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ve eğitim-öğretim
planında gösterilen derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine
getirilmesi gereken derslerdir. Ön şartlı dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla
belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı
dil dersleri ile Senatonun tüm Üniversitedeki öğrencilerin almasını zorunlu kılabileceği dersleri
ifade eder.

d) Staj dersleri yarıyıl içinde veya yarıyıl tatillerinde yapılabilen derslerdir. Bu derslerin
yürütülmesi ile ilgili uygulamalar eğitim-öğretim planlarında belirtilir.

Ders kayıt
MADDE 14 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrenciye kaydolduğu birimin eğitim-öğretim

planının birinci ve ikinci yarıyılındaki dersler zorunlu olarak yüklenir. Muafiyeti ilgili birim
yönetim kurulunca uygun görülen dersler bu öğrencinin üzerinden silinir.

(2) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen
süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders
kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını be-
lirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı
aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir.

(4) Ders kaydını üçüncü fıkrada belirtilen sürelerde de yaptırmamış olan öğrenci, o ya-
rıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz. Bu
durumdaki öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılması yönünde birimler yönetim kurulu ka-
rarı alamazlar.

(5) Seçmeli derslere kayıt: Üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla eğitim-öğretim planında
her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri öğrenci almakla yükümlüdür. Öğrencinin,
ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limiti dahilinde fazla sayıda seçmeli dersleri alabilmesinde,
bu seçmeli dersleri diğer yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırabilmesinde veya birden
fazla seçmeli dersi birleştirerek tek bir seçmeli derse saydırabilmesinde ilgili bölüm kurulları
yetkilidir. Seçmeli derslerin saydırılabilmesi için eşit veya fazla AKTS kredili olması gözetilir.

Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri
MADDE 15 – (1) Öğrenci öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu

derslere, sonra, alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırmak mecburiyetindedir.
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(2) Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyılı sonunda tek ders sı-
navına girebilecek ve mezun olabilecek durumdaki son sınıf öğrencisi, akademik takvimde be-
lirtilen ekle-sil günleri içinde, danışman onayı ile birimine dilekçe ile başvurarak, devam şartını
sağladığı ve tekrarlı olduğu sadece bir dersini o yarıyıl almayabilir.

(3) Lisans programlarında, ilk dört yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in
altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça üst yarıyıl-
lardan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi limiti,
aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak
kaydıyla 38 AKTS kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan ol-
mamak kaydıyla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı
veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dahil 45 AKTS kredilik ders
alabilir.

ç) Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezu-
niyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı
ile birimine dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir.

d) Yatay geçişle gelen öğrenci, Üniversiteye kayıt yaptırdığı yarıyıl için eğitim-öğretim
planında belirlenen derslerin, muaf tutuldukları hariç tümünü alır. Alt yarıyıllardan alması ge-
rekli görülen dersler kredi sınırına bakılmaksızın öğrenciye yüklenir.

e) Dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, intibakının yapıldığı ilk iki
yarıyıl için, üst yarıyıllardan olmamak şartıyla, bölümünün almasını uygun gördüğü dersler,
kredi sınırına bakılmaksızın verilir.

(5) Ön şartı olan derslerden başarısız olunması halinde, buna bağlı olarak alınması ge-
reken dersler, ön şart sağlanmadığı sürece alınamaz.

(6) Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı,
Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, yeterli öğrenci
sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil
günleri başlangıcında kapatılır. Bu durum ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere ekle-
sil günleri başlangıcında ilan edilir. Kapatılan bir seçmeli derse kayıt yaptırmış olan öğrenci,
ekle-sil günleri içinde, açılması kesinleşmiş diğer seçmeli dersler arasından başka bir seçmeli
derse kayıt yaptırabilir. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil günlerinde,
öğrenciye bıraktırma işlemiyle, belirlenen sayının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki
talebine onay veremezler. İlgili bölüm başkanlığı eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması
zorunlu olduğu sayıdaki seçmeli ders/dersleri, seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zo-
rundadır.

(7) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir seç-
meli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz. Öğrenci
kayıtlı olduğu bölümün kurulunun onayıyla farklı birimdeki dersler arasından da, eşit veya
fazla AKTS kredili seçmeli dersi alabilir.

(8) Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla, kayıt olduğu yarıyılda açılmayan
zorunlu bir dersini (üst yarıyıllardan olmamak üzere) AKTS kredi limitleri dahilinde, ders
içeriği, AKTS kredisi eşit veya fazla olmak kaydıyla aynı birimin bir başka bölümünden de
alabilir.

(9) Dikey geçiş, ek kontenjan ile yerleşen veya muafiyet durumu olan öğrenciler hariç,
akademik takvimde belirtilen günlerden sonra, hiçbir şekilde, öğrencilerin üzerine ders yük-
lenmesi yapılmaz, bu yönde birimler yönetim kurulu kararı alamaz ve işlem yapamaz.
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(10) Muafiyet ve intibak durumları hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen
ekle-sil günlerinden sonra ögrencinin üzerinden hiçbir sekilde ders silinmesi yapılmaz, bu yön-
de birimler yönetim kurulu kararı alamaz ve işlem yapamaz.

(11) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse bile notu iptal edilir.

Derslere devam
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin

%30’undan, uygulama saatlerinin de % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final
ve bütünleme sınavına giremez, girse bile notu iptal edilir.

(2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine ge-
tirilmiş ise, ilgili birim yönetim kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aran-
maz ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.

(3) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde
Üniversiteyi veya Ülkeyi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu süreler devamsızlık süresinden
sayılmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların
dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dahil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrenci, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla, özel

öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu dersler
için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden aldığı
notları bir sonraki yarıyılın final sınavları sonuna kadar transkriptine işletir. Bu şekilde alınan
eşdeğer dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin, seçmeli dersler ise alındığı Üniversitenin
ders adı ve koduyla transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, ilgili bölüm başkanlığınca bu Yö-
netmeliğin 20 nci maddesindeki notlara dönüştürülür.

(3) Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin
kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar, Senato tarafından aksini belirtir bir karar olmadıkça, yazılı

olarak yapılır. Ancak, Senato tarafından onaylanmak ve eğitim-öğretim planında belirtilmek
kaydıyla, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, uygulamalar veya ödevler yazılı sınav yerine geçe-
bilir.

(2) Birinci ve ikinci öğretim yürütülen bir bölümde, aynı öğretim elemanı tarafından
verilen aynı derslerin sınavları birlikte yapılır. Ancak sınavların birlikte değerlendirilip değer-
lendirilmeyeceğine dersin sorumlu öğretim elemanı karar verir.

(3) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek
ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

a) Ara sınav, yarıyıl sonundan önce ilgili birim kurulunun belirlediği tarihlerde yapılan
sınavdır. Eğitim-öğretim planında yer alan her ders için her yarıyılda en az bir kez ara sınav
yapılır. Aynı yarıyıldaki derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Ara sınav
programı ilgili yarıyıldaki ilk ara sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar ilgili birim tara-
fından ilan edilir. Mazeretsiz ara sınava girmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır.

b) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine kullanılır. Mazereti nedeniyle ara sınavlara
giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde
ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı olarak başvurur. Süresi içinde başvurmayan öğrencinin maze-
reti geçersiz sayılır. İlgili yönetim kurulu, en geç, ara sınavların bitimini takip eden beşinci iş
gününde mazeretleri karara bağlar. İlgili yönetim kurulu öğrencinin mazeretini geçerli bulması
halinde, öğrencinin mazeretli olduğu günlerdeki tüm ara sınavları için, final sınavlarının baş-
lamasından önce belirlenecek bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğ-
renci o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.
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c) Final sınavı, ilgili dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler gi-
rebilir. Ancak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen dersler için, dönem içi uygula-
masından başarısız olan öğrenci, o derslerin final sınavına giremez. Final sınavına her ne se-
beple olursa olsun girmeyen öğrenci, o dersten sıfır notu almış sayılır. Final sınavının mazereti
bütünleme sınavıdır, dolayısıyla ayrıca bir mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Bütünleme sınavı, final sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve final sınavı sonucuna
göre, dersten başarılı olamayan veya final sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır.
Ayrıca final sınavı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler de ilgili birime dilekçe ile başvurmak
kaydı ile bütünleme sınavına girebilir ancak bu öğrencilerin final sınavı notu geçersiz sayılır
ve bütünleme sınavından aldıkları not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla dilekçe vererek
bütünleme sınav listelerine dahil olan öğrencilerden, bütünleme sınavlarına girmeyenlerin bü-
tünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.

d) Yarıyıl sonu tek ders sınavı, final sınavına girme şartını yerine getirmiş olduğu halde,
eğitim-öğretim yarıyılları dışında yapılan zorunlu staj dersleri hariç olmak üzere, mezun ola-
bilmesi için tek dersi kalan öğrenciye yapılan sınavdır. Bu durumdaki öğrenci, dilekçeyle baş-
vurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilmiş olan tarihte,
yarıyıl sonu tek ders sınavına girer. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz, en az (CC) notu almak
başarılı olmak için yeterlidir. Başarılı olamayan öğrenci, takip eden yarıyılda katkı payı veya
öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Bu durumdaki öğrenci takip eden yarıyılda dilekçe ver-
mek şartıyla aynı dersten yarıyıl sonu tek ders sınavına tekrar girebilir.

e) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için belirlenen bir tarihte,
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, birinci yarıyılın en geç ikinci haftasında bir
sefere mahsus yapılan sınavlardır. Yeni açılan program/bölümlerde öğrencilerin tümü ek yer-
leştirme ile gelmiş ise kayıtların sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içinde muafiyet sınavları
yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olmak için en az 60 notu almak yeterlidir. Başarısız olan
öğrenci dersi ilgili yarıyıllarda almak zorundadır.

(4) Final ve bütünleme sınav programı aynı tarihte, final sınavlarının başlangıcından
en geç bir hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir.

(5) Öğrenci sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile iste-
necek başka belgeleri yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır.
Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal
edilir.

(6) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme
girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav
evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır notu verilir ve il-
gili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl ilgili birimin öğrenci işleri tarafından saklanır.
(8) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile resmi tatiller hariç, cumartesi ve pa-

zar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Sınavların değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılır.
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, dersin ham başarı notu esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır.
Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.
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(2) Bir dersin ham başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav notunun % 40’ı ile
final sınavının veya bütünleme sınavının % 60’ının toplanması ile belirlenir ve bu Yönetmeliğin
20 nci maddesinde, açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından birine dönüştürülerek ders
başarı notu halini alır.

(3) Bir dersten, devamsızlık nedeni ile final sınavına giremeyen öğrencinin final sınavı
notu (DZ) olarak girilir ve ders başarı notu (DZ) olur.

(4) Bir dersin ham başarı notu 35’in altında olması halinde ders başarı notu (FF) olur.
(5) Bir dersin final veya bütünleme sınavından 40’ın altında bir puan alan öğrencinin

ara sınav notuna bakılmaksızın ders başarı notu (FF) olur.
(6) Bir yarıyıldaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına

göre hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ile belirlenir.
Notlar ve katsayılar
MADDE 20 – (1) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:
Notlar Katsayılar
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FD 0,50
FF 0,00
DZ: Devamsız.
M: Muaf (Üniversiteye kayıt olan öğrenciye önceden almış oldukları ve denkliği bölüm

başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler ile muafiyet sınavı so-
nucunda başarılı olunan dersler için verilir.)

Ders başarı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, (AA), (BA), (BB),

(CB) veya (CC) notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.
(2) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu (DZ) ise, öğrenci, o dersten devam-

sızlık nedeni ile başarısız sayılır ve bütünleme sınavına giremez.
(3) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu (DD), (FD) veya (FF) olan öğrenci

o ders için bütünleme sınavına girer.
(4) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renci, o yarıyıl, final sınavı sonucuna göre ders başarı notu (DC) olan derslerinden de başarılı
sayılır. Bu sonuç, (C) olarak transkripte işlenir. (C) notunun katsayısı (DC) notunun katsayısına
eşittir.

(5) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’nin altında olan
öğrenci, o yarıyıl, ders başarı notu (DC) olan derslerinden bütünleme sınavına girer.

(6) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, (AA), (BA), (BB), (CB) veya
(CC) notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(7) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, (DD), (FD) veya (FF) ise
öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(8) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci,
o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu (DC) olan derslerinden de başarılı
sayılır. Bu sonuç, (C) olarak transkripte işlenir. (C) notunun katsayısı (DC) notunun katsayısına
eşittir.
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(9) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’nin altında olan öğ-
renci, o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu (DC) olan derslerinden de
başarısız sayılır.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması ve

ağırlıklı genel not ortalaması ile belirlenir. Hesaplamalarda bölme işlemi, virgülden sonra iki
basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı not, bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun bu
Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen katsayısının çarpımı ile hesaplanır.

(3) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerin ağırlıklı notlarının
toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. (M) notu verilen dersler bu hesaba
dahil edilmez.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar kayıt olduğu
dersler için geçerli en son ders başarı notuna göre hesaplanmış ağırlıklı notlarının toplamının
derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. (M) notu verilen dersler bu hesaba dahil edilmez.

(5) Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son ders başarı
notları, ağırlıklı not hesabında geçerli ders başarı notları olarak kullanılır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 23 – (1) Ara sınav sonuçları final sınavlarından en geç üç hafta önce ve ma-

zeret sınav sonuçları final sınavlarından en geç bir hafta önce ilan edilir.
(2) Final ve bütünleme sınav sonuçları en geç Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının be-

lirttiği tarihlerde ilan edilir.
(3) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde, maddi hata

gerekçesi ile ilgili birime yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
Üç iş günü sürenin bitiminden sonra, gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlu
öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri, birimler tarafından işleme alınmaz.
Süresi içinde yapılan itiraz üzerine ilgili bölüm başkanlığı, bölüm öğretim üyesi veya görevli-
lerinden oluşacak iki kişiden oluşan bir komisyona iki iş günü içinde inceleme yaptırır. Yapı-
lacak inceleme sonucu maddi hata olduğu tespit edilirse, not düzeltmesi ile ilgili birim yönetim
kurulu kararı ivedilikle Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim planında belirtilen zorunlu bir dersten başarısız olan

öğrenci, (bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından faydalanan öğrenciler hariç),
o dersten, başarılı oluncaya kadar, dersin açıldığı yarıyıllarda tekrar kayıt olmak zorundadır.

Ders muafiyetleri
MADDE 25 – (1) Ders muafiyeti işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(2) Muaf tutulan derslerin notları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen notlara

dönüştürülmez. Bu notlar öğrencinin transkriptine (M) notu olarak işlenir.
(3) Öğrencinin bir dersten muaf olabilmesi için başarılı olduğu dersin, eğitim-öğretim

planındaki bir derse AKTS kredisi ve içerik yönünden denk olması gereklidir. Muaf olunacak
dersin AKTS kredisi, eğitim-öğretim planında denk tutulacak dersin AKTS kredisinden az ola-
maz. Birden fazla başarılı olunmuş dersler birleştirilerek eğitim-öğretim planındaki bir derse
AKTS kredi ve içerik yönünden denk olması sağlanabilir. Ortak zorunlu derslerin muafiyeti
için AKTS kredi denkliğine bakılmaksızın eğitim-öğretim planındaki ilgili dersin AKTS kre-
disine denk sayılabilir.
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Yatay/dikey geçişler ve daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş
olmak

MADDE 26 – (1) Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yatay geçişler,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatonun be-
lirlediği esaslara göre yapılır.

(2) Dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin ders muafiyet işlemleri bu Yönetmeliğin
25 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilerek, öğrencinin hangi ya-
rıyıla intibak yapılacağına ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Bu öğrencilerin öğrenim sü-
releri, kaydolduğu yarıyıldan itibaren hesaplanır.

(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yap-
tıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı ol-
duğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birime akademik
takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurabilir. Bu sürede başvurmayan öğrencinin
muafiyet talebi dikkate alınmaz. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların
bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Bu tür muafiyet için, yatay ve dikey geçişlerle gelenler
hariç, derslerin alınmasının üzerinden beş yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. Öğ-
renci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde
almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili birim kurulları tarafından başvuru süresinin
bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının ya-
pılacağı da dahil alacağı tüm dersleri gösteren ilgili birim kurul kararları öğrenci işleri daire
başkanlığına gönderilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve öğrenci değişim programları
MADDE 27 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü, Yükseköğretim

Kurulu ve Senato kararlarına göre yapılır.
(2) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl anlaşma yapılan üniversitelere gönderilebilir. Bu şekilde
giden öğrencilerin ilgili yarıyılları birbirine denk sayılır.

(3) Avrupa Birliği yükseköğretim programları çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt-
dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm
koordinatörü tarafından belirlenir. Öğrencinin bu şekilde aldığı derslerin eğitim-öğretim pla-
nındaki dersler ile eşdeğerliği ve not denkliği ilgili birimi tarafından yapılır. Ancak öğrencinin
o yarıyılın önceki yarıyıllarına ait alttan dersi/dersleri var ise, ilgili bölüm öğrencinin o
dersi/dersleri döndüğünde tekrar almasına karar verebilir.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm cetveline iş-
lenir. Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri
ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.
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(5) Öğrenci değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili an-
laşmalara göre yürütülür.

(6) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlişik kesme
MADDE 28 – (1) Öğrencinin hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğre-

tim kurumundan çıkarma cezası alması halinde Üniversiteden ilişiği kesilir.
(2) Öğrenci kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı veya eksik belge verdiğinin anla-

şılması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa bile aldığı
mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakkında yasal işlem başlatılır.

Yan dal programları
MADDE 29 – (1) Yan dal programları ilgili birimin önerisi ve Senatonun onayı ile açı-

lır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili birimlerin işbirliği
ile yürütülür.

Çift ana dal programı
MADDE 30 – (1) Çift ana dal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diplomalar

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Meslek yüksekokulu mezunları için önlisans, fakülte ve yüksekokul

mezunları için lisans, eğitim fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan ortaöğretim alan öğret-
menliği lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı mezunları için yüksek lisans dip-
loması verilir. Diplomalar her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün öğretim kurumla-
rında müşterek olmak üzere düzenlenir.

(2) Önlisans, lisans ve yüksek lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin eğitim-
öğretim planında belirtilen ve alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı
olması, varsa staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olması ve mezuniyet not ortalamasının en
az 2,00 olması gerekir.

(3) Mezuniyet not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine geçerek
mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(4) Mezuniyet not ortalaması 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur liste-
sine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(5) Final sınavlarında mezun olanlara final sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü,
bütünleme sınavları sonunda mezun olanlara bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş
günü, staj sonunda mezun olanlara ise, stajını bitirdiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet
tarihi olarak belirlenir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybeden kişi başvuru dilekçesi, gazetede ya-
yımlanmış kayıp ilanı, onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kayıptan dolayı öğrenciye yeniden diploma düzenlenir
ve ikinci nüsha olduğu belirtilir. Diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı
defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak diploma düzenlenir.
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Lisans programlarının ilk iki yılını tamamlayanlar için önlisans diploması verilmesi
MADDE 32 – (1) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabil-

mesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön
Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mazeretler

Mazeretler
MADDE 33 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin,
kanıtlayıcı belgelerle beraber, belirtilen süreler içinde ilgili birime öğrenci tarafından bildiril-
mesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin; Üniversite hastaneleri, Aksaray Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi

veya resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca verilen raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğura-

cak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ve bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve
mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Birinci derece yakınları arasından bir ferdin şehit olması.
e) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi

belgelerle ispatlaması.
f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
g) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araş-

tırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve bu süre içerisinde Üniversiteye devam edememe
durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında ili, Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi
ve mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

h) Yukarıdaki fıkralarda sayılan haller dışında ilgili birim yönetim kurulunun kabul ede-
ceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylayacağı diğer mazeretler.

Mazeretlerle ilgili işlemler
MADDE 34 – (1) Mazereti ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler ancak

mazeret haklarından faydalanabilir.
(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payı/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını ya-

parak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık kurulu raporu ile izin kullananlar aynı usulle öğ-
renimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemek zorundadırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenciler
MADDE 35 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler, bilgilerini artır-

mak amacıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ders alabilirler. Bu kişiler yazıldığı ders
için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez. An-
cak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge ve-
rilir. Dersleri izlemeye yeterli görülenler Rektörlükçe belirlenen katkı payını öderler.

(2) Diğer üniversite öğrencileri, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak ders
alabilirler. Öğrencinin, özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu
programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirle-
nen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci
olarak kabul edilmez.

Ağırlıklı not yükseltme
MADDE 36 – (1) Lisans programlarında kayıtlı olan son sınıf öğrencisi, mezuniyet

notunu yükseltebilmek amacı ile beşinci ve altıncı yarıyıllara ait daha önce başarmış olduğu
en fazla dört dersine, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri bitimine kadar danışman
onayı ile ilgili birimine dilekçeyle başvurmak şartıyla, yedinci ve sekizinci yarıyıllarda, bu Yö-
netmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kredi limitleri dahilinde tekrar kayıt olabilir. Öğrenci,
bu şekilde kaydolduğu derslerin vize sınavları ile final veya bütünleme sınavlarına girmek zo-
rundadır. Bu sınavlar sonunda aldığı ders başarı notları, transkriptine en son ders başarı notları
olarak kaydedilir. Öğrenci, bu derslerden herhangi birinde başarısız olduğu takdirde, o dersi
başaramamış sayılır ve sonraki yarıyıllarda o derse kayıt yaptırmak zorundadır.

Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.
(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitede kayıtlı
adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

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

hükümleri, Senato kararları ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
İntibak
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğren-

cilerin intibak işlemleri Senato kararlarına göre yürütülür.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren ve bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Aksaray
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin; 12 nci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin dördüncü fık-
rasının (a) , (b) , (c) ve (ç) bentleri ile beşinci fıkrası, 20 nci maddesinin birinci fıkrası, 21 inci
maddesinin birinci, üçüncü, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları ile 22 nci maddesinin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversi-
teye kayıt yaptırmış olan öğrenciler için uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK
SINIFI EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2011 tarihli ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gös-
terilir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.

(2) Öğrenciler derslerin en az % 85’ine devam etmekle yükümlüdürler. On gün ve üze-
rinde devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilir.
Öğrencilerin sosyal ve sportif etkinliklere katılma veya on günden az raporlu olmaları duru-
munda, derslere katılmadıkları süre %15’lik dilim içinde değerlendirilir. Rektörlük tarafından
onaylanan ve İstanbul ili dışında gerçekleşen sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler
ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. Sınav olan günlerde on günden daha kısa
bir süre için raporlu olan öğrencilerin raporları sadece telafi sınavına girme hakkı sağlar, ancak
bu raporun kapsadığı günlerde öğrenci devamsız sayılır. Özel durumlarda, dilekçeye istinaden,
Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin ta-
mamında yok sayılır”.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/11/2011 28113

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/3/2012 28227
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İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin yönetimi,

işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin yönetimine, aka-

demik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim ve öğretime ve mali konulara iliş-
kin hükümleri kapsar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Dekan: İstanbul Esenyurt Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,
c) Müdür: Üniversite bünyesindeki Enstitüler, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek

Yüksekokulu, uygulama-araştırma merkezleri müdürlerini,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet

Mütevelli heyetin oluşumu
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet; en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel

kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet en az yedi üyeden oluşur ve üyeler, kurucu vakıf mütevelli heyeti

tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi
lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyet üyelerinin
adları seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden se-
çilebilirler. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, yeni üye dört
yıl için seçilir.

(4) Mütevelli Heyette görev alacak Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin
sayısı 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.
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(5) Mütevelli Heyetin tabii üyesi olan Rektör, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez
ve kendisi ile ilgili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet üyeliği fahridir, ancak Kurucu Vakıf
Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı
verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için,
2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen
ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapıl-
maz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyet
Başkan ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ödenir.

Mütevelli heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Rektörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle atamak ve ata-

madaki usule göre görevden almak.
c) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağla-

mak.
ç) Rektörlükçe Yükseköğretim Kuruluna sunulacak fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek

yüksekokulu, bölüm/program, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi,
konservatuvar veya hazırlık sınıfı kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili önerileri
karara bağlamak.

d) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Üniversite bütçesini inceleyerek kabul
etmek ve uygulamaları izlemek.

e) Öğrencilerden alınacak yıllık öğretim ücretlerini tespit etmek.
f) Her akademik yıl Üniversiteye alınması planlanan, Yükseköğretim Kuruluna teklif

edilen ve Senatoca önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tespit etmek.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede görevlendirilecek akademik ve

idari yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek, bunların
sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

ğ) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri kontrol etmek.
h) Yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Üniversitenin yöneticilerine

devretmek.
ı) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına,

kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.
i) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmeti almak

üzere konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak.
Başkan
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, üyeleri arasından bir başkan, başkan da bir başkan

yardımcısı seçer. Süresi biten başkan ve başkan yardımcısı yeniden seçilebilir.
Toplantılar ve kararlar
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet, her öğretim yılı içinde en az dört defa olağan toplanır.

Bunun dışında Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Toplantıların gündemi
ve zamanı toplantı gününden en az bir gün önce üyelere duyurulur.

(2) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde
Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyet kararları usulüne
uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetki devri
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyet veya Mütevelli Heyet Başkanı yetkilerini uygun gör-

düğü ölçüde Rektöre devredebilir.
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Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet; Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma

anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası
düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversi-
tenin yetkili organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş
bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör
MADDE 11 – (1) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra

Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır.
(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyet

yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olarak
Yükseköğretim Kuruluna önerir ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra
Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye
kadar Rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör,
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından
en çok üç kişiyi, Rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Rektör,
görev başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki
haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve
vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

Rektörün görevleri
MADDE 12 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bi-
limsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyete
ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimle-
rinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırla-
mak ve Mütevelli Heyet Başkanlığına sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğre-
tim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler
vermek.

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene-
tim görevini sürdürmek.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyet tara-
fından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Rektör, bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine ge-
tirilmesinde ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, bunların gözetim ve denetimi ile
ilgili kararların alınmasında, Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna karşı birinci dere-
cede sorumludur.
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Senatonun oluşumu
MADDE 13 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve

her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı
enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Üniversite Genel Sekreteri Senatonun raportörü-
dür. Öğrenci konseyi başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan Senato top-
lantılarına katılabilir.

(2) Senato, yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri
MADDE 14 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hak-

kında karar almak,
b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak ve görü-

şünü Rektöre sunmak,
c) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına

hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre önermek,
ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, kredi saati değerlerini,

eğitim-öğretim süreçlerini, yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak,
d) Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Üniversitede Türkçe dışında bir yabancı dilin

veya Türkçenin kısmen ya da tamamen bir bölüm ya da programda kullanılmasına ilişkin öne-
rileri hazırlamak,

e) İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitimi şeklinde eğitim programlarının açılmasını öner-
mek, bu programların içeriklerini ve sürelerini belirlemek ve Yükseköğretim Kuruluna sun-
mak,

f) Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama başvuru dos-
yalarının kriterlerini belirlemek,

g) Bir sınava bağlı olmadan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının
bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

ğ) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

h) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
ı) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulunun oluşumu
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin

değişik birim ve elemanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesör-
den oluşur. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun raportörüdür. Rektör yardımcıları ve öğrenci
konsey başkanı oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre ve Üniversite üst yöne-

timine yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyet ve Senato kararlarının uygulanma-

sında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek,
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvi-

mini düzenlemek, öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemekte kullanılacak ölçütleri ve sınav
sürecini belirlemek,

c) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmeye ilişkin konuları karara bağla-
mak,
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ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu
kararları çerçevesinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğ-
rencilerin kabul kararını vermek,

d) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
e) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının

toplantılara katılmasını sağlamak,
g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Dekanlar, enstitü, yüksekokul,  uygulama ve araştırma merkezi müdürleri
MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği

Üniversite içinden veya dışından bir profesörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alın-
dıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından atanır. Dekanın görev süresi üç yıldır, süresi sona eren
dekan yeniden atanabilir. Dekanın, kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi dekan yardımcısı olarak Rektörün onayı
ile atanır. Dekan yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

(2) Dekanlar fakültenin yönetiminden sorumludurlar ve ilgili mevzuat hükümlerinde
belirtilen görevleri yürütürler. Rektörün onayı ile öğretim elemanları arasından kendilerine en
çok iki yardımcı atarlar.

Dekanın görevleri
MADDE 18 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek, fa-

külte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek.

d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Dekan; Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir

şekilde kullanılması ve bu kapasitenin geliştirilmesinde; eğitim ve öğretimin güvenlik içinde
yapılması için gerekli önlemlerin alınmasında; öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlan-
masında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinde, fakültenin diğer bütün faaliyetlerinin izlenmesi, gözetim ve denetiminin yapılması
ve bunların sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

Fakülte kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları, varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve fakültedeki profesörlerin
kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yar-
dımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte tem-
silcisi dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılır.

(3) Fakülte Kurulu, olağan toplantılarını her yarıyılın başında ve sonunda iki kez yapar.
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(4) Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü de toplantıya çağıra-
bilir.

(5) Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle

ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,
c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere toplam yedi ki-
şiden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu
gerektiğinde, geçici çalışma ve eğitim-öğretim koordinasyon grupları kurabilir ve bunların gö-
revlerini düzenler.

(3) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki
görevleri yapar:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardımcı
olmak,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını
sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar almak,
e) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağ-

lamak,
f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü müdürü
MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tara-

fından üç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan Rektör tarafından
yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

(2) Rektör, müdürün önerisiyle enstitüde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ara-
sından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Enstitü müdürü görevi başında
olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sü-
rerse yeni bir müdür atanır.

(3) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle de-
kanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-

titüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna

verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
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(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte
yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör

tarafından üç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör ta-
rafından yapılır. Süresi biten yüksekokul müdürü yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı
yöntemle görevden alınabilir.

(2) Rektör, yüksekokul müdürünün önerisiyle yüksekokulda tam zamanlı çalışan öğre-
tim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul
müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve ve-
kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana ve-
rilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna veril-

miş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim
kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm başkanı
MADDE 27 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafın-

dan yönetilir. Bölüm başkanı, 2547 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuat hü-
kümlerine göre bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bu-
lunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, fakültelerde; Bölüm Kurulunun görüşü alı-
narak dekanca, fakülteye bağlı yüksekokulda müdürün önerisi üzerine dekanca, Rektörlüğe
bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Meslek yüksek-
okulları bünyesindeki önlisans program başkanları, meslek yüksekokulu öğretim elemanları
arasından seçilerek bölüm başkanlarının atanmasındaki usul ve esaslara uygun olarak atanır.
Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı kendisine en çok iki yardımcı se-
çebilir. Bölüm başkanı görevde bulunmadığı süreler için, yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme
ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları
MADDE 28 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevli-

leri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.
(2) Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim

elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklan-
mış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, Üniversitede görev alamazlar. Üni-
versite öğretim elemanlarının seçiminde; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim ele-
manlarının niteliklerine ek olarak akademik ve bilimsel yönden Senatoca kabul edilecek diğer
şartlar da aranır.
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(3) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul
müdürleri, dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

Öğretim üyeleri
MADDE 29 – (1) Öğretim üyeleri; Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı

doçentlerdir. Bunlardan;
a) Profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
b) Doçent, doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
c) Yardımcı doçent, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, uzmanlık veya belli

sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip
kişidir.

(2) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde

önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve
yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,
c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri

kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana ilkeler
doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre atanır.
Öğretim görevlileri
MADDE 30 – (1) Öğretim görevlileri; Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğ-

retim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen ko-
nularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eser-
leriyle tanınmış kişiler olup, sözleşme veya ders saat ücreti ile görevlendirilirler.

(2) Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekan-
ların, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından
Rektör tarafından en çok iki yıl için atanır ve Başkanın onayı ile atama işlemi tamamlanmış
olur. Atandıkları süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle tekrar ata-
nabilir.

Okutmanlar
MADDE 31 – (1) Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında

ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır.
Okutmanlar ilgili birimlerin görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde de-
kanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından
Rektör tarafından en çok iki yıl için atanır ve Başkanın onayı ile atama işlemi tamamlanmış
olur. Atandıkları süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Okutmanlar aynı usulle tekrar
atanabilir.

Öğretim yardımcıları
MADDE 32 – (1) Öğretim yardımcıları; Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen

araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Bunlardan;
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve

deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yar-
dımcılarıdır.  Bölüm başkanlarınca belirlenen araştırma görevlileri, dekanın, enstitü ya da yük-
sekokul müdürünün olumlu görüşü alınarak en çok bir yıl için Rektör tarafından atanır ve Baş-
kanın onayı ile atama işlemi tamamlanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
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b) Uzmanlar, Üniversitede öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi
veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer
uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görev yaparlar.
ç) Eğitim-öğretim planlamacıları, eğitim-öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yar-

dımcılarıdır.
(2) Uzmanlar, çeviriciler ve planlamacılar ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak

fakülte ve bağlı birimlerinde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün,
Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki yıl
için atanır ve Başkanın onayı ile atama işlemi tamamlanmış olur. Bu süre sonunda görevleri
kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilir.

Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 33 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi

amacıyla Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir.
Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile atanır. Ayrıca Merkez Müdü-
rünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı atanabilir. Merkez Müdürü
yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni
bir müdür atanır.

(2) Merkez Müdürü, araştırma projelerini düzenler ve Rektörün onayına sunar.
(3) Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışarıdan istenen her türlü proje ve

danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör tarafından geçici veya sürekli proje değer-
lendirme komitesi kurulabilir. Komitenin değerlendirmeleri Mütevelli Heyetinin onayından
sonra uygulamaya konur.

(4) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmet-
lerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından
ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Akademik kurullar
MADDE 34 – (1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne surette olursa olsun fiilen

eğitim-öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutman-
lardan oluşur. Kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

(2) Akademik kurullar şunlardır:
a) Akademik genel kurul; ilgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri,

öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul, meslek yüksek-
okulu müdürleri akademik genel kurulun başkanıdır.

b) Akademik bölüm kurulu; ilgili bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim gö-
revlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, akademik bölüm kurulu başkanıdır.

c) Akademik anabilim dalı kurulu; ilgili anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri
ve öğretim görevlilerinden oluşur. Akademik anabilim dalı başkanı, akademik anabilim dalı
kurulunun başkanıdır.

(3) Akademik kurullar her ders yılı başında ve sonunda olmak üzere iki defa toplanır.
Eğitim-öğretim değerlendirilir. Birim başkanına önerilerde bulunur. Akademik kurullarla ilgili
diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.
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Fakülte yüksekokul ve enstitü idari teşkilatı ve görevleri
MADDE 35 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul

sekreterlerine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya yük-
sekokulun idari işlerini yürütür. Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosun-
dan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek
hizmetleri biriminden oluşur. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler,
fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(2) Yüksekokul idari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihti-
yaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler birimin-
den oluşur. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun
idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

(3) Enstitü idari teşkilatı, enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre
kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur. Enstitü sekreteri ile sekreterlik
bürosu ve varsa bağlı birimler, enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim
MADDE 36 – (1) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim-öğ-

retim yapılır. Yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar
Üniversite tarafından belirlenir.

(2) Lisans düzeyinde öğretim gördükten sonra, Üniversitede yüksek lisans veya doktora
öğrenimi yapmak isteyenler, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen esaslar ile  İstanbul Esenyurt
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre seçilirler.

Öğretim dili
MADDE 37 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak  4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Senatonun kararı, Rektörün önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversi-
tenin bazı fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm,
program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde eğitimin Türkçe dışında yabancı bir
dilde yapılmasına karar verilebilir.

Öğrenci alınması
MADDE 38 – (1) Üniversiteye aşağıdaki koşullarda öğrenci kabul edilir:
a) Üniversiteye kaydedilecek öğrenci kontenjanları, Senatonun kararı ve Mütevelli He-

yetin onayı ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ke-
sinleşir.

b) Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına öğrenciler, merkezi yerleştirme sis-
temiyle alınır. Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen puanların üzerinde puan alan  ve
belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyeti olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim
yapmak kaydıyla, yine bu esaslar içerisinde Üniversitenin yapacağı özel yetenek sınavı ile öğ-
renci alabilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin alım koşulları Senato tarafından belirlenir.

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri tak-
dirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı,
öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki veya dışındaki meslek yüksekokul-
larına Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde, Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavsız olarak yerleştirilebilir.

28 Temmuz 2013 – Sayı : 28721                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversiteye, Üniversite içinden ve dışından
yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci alınabilir.

Öğrenci hak ve yükümlülükleri ile disiplin işleri
MADDE 39 – (1) Kayıt kabul, sınav, sınıf geçme, mezuniyet ve benzeri konular Senato

tarafından belirlenir. Yatay ve dikey geçişler, öğrenci konseyleri seçimi gibi hususlarda ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Üniversitenin İdari Teşkilatı

MADDE 40 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin görevleri; 7/10/1983 tarihli ve 124
sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Üniversitenin idari birimleri şun-
lardır:

a) Genel Sekreterlik,
b) Fakülte Sekreterliği,
c) Enstitü Sekreterliği,
ç) Yüksekokul Sekreterliği,
d) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
e) Bütçe Daire Başkanlığı,
f) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
g) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
h) Personel Daire Başkanlığı,
ı) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
i) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
j) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,
k) Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
l) Hukuk Müşavirliği.
İdari personelin atanması
MADDE 41 – (1) Üniversitede görevli idari personel, Rektörün önerisi ve Başkanın

onayıyla atanır ve sözleşmeleri yapılır ve Üniversite kadrosuna atanma tamamlanır. Genel Sekreter
ve diğer idari amirler Mütevelli Heyeti Başkanının görüşü alınarak Rektör tarafından göreve
atanır ve aynı usulle görevden alınır.

Genel sekreterlik
MADDE 42 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter

yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir.
Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde

çalışmasını sağlamak.
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük

görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağla-
mak.
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c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı
birimlere iletmek.

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride
bulunmak.

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
g) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri
MADDE 43 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin görevleri, fakültelerin,

enstitülerin ve yüksekokulların idari hizmetlerinin yürütülmesi ve dekan/müdür tarafından ve-
rilecek diğer görevleri ve işleri yapmaktır.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul idari teşkilatı
MADDE 44 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari işleri; fakülte, enstitü veya

yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi
MADDE 45 – (1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde

edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi
hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer
şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Mali kolaylıklar
MADDE 46 – (1) Üniversitedeki tüm yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı Kanunun

56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade
ederler. Bu kurumlar emlak vergisinden muaftırlar.

Harcama yetkilisi
MADDE 47 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Başkan

bu yetkisini gereken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya diğer yöneticilere devre-
debilir.

Gelir kaynakları
MADDE 48 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.
c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri ve eğitim hizmetlerinden elde edilecek ge-

lirler.
d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.
e) Üniversiteye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, va-

siyet ve yardımlar.
f) Yayınlar ve diğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler.
Alım, satım, yapım ve kiralama işleri
MADDE 49 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım kiralama işlerinde Muẗe-

velli Heyet tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik
hükümleri uygulanır.
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Gözetim-denetim ve değerlendirme
MADDE 50 – (1) Üniversite Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır.

Ayrıca;
a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değer-

lendirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite dü-
zeylerinin onaylanması ve tanınması amacı ile 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Yönetmeliği kapsamında iç değerlendirme, dış değerlendirme, süreli yayın gözden geçirme ve
kamuoyunu aydınlatma çalışmaları yapılır.

b) Üniversite, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet raporunu
sunar.

c) Üniversite, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçenin bir örneği ile
bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamalara ilişkin yetkileri gösteren Mütevelli He-
yet kararlarını denetlenmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Mali yılsonunda yeminli
mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenerek onaylanan harcamalar da en geç müteakip
yılın Mart ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

ç) Üniversiteye ait taşınmaz mallar Üniversite adına tapuya tescil edilir, her türlü araç,
gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak
muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 51 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve

işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi
MADDE 52 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında ola-

ğanüstü başarı kazanmış kişilere veya yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere, Sena-
tonun kararı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verilebilir.

İzinler
MADDE 53 – (1) Akademik ve idari personelin izinleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı

İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.
Özlük hakları
MADDE 54 – (1) Personel özlük hakları bakımından 2547 sayılı Kanun ve 4857 sayılı

İş Kanunu hükümlerine tabidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üni-
versitelerarası Kurul, Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) ÖBS: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

ç) Öğrenci İşleri: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversite birimlerinde dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir ancak Senato kara-

rıyla bu dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı

olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Birim kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile bir eğitim-

öğretim yılı, yaz okuluyla beraber üç dönem halinde de düzenlenebilir. Yaz okulu eğitim-öğ-

retimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin yabancı dil

ve bilgisayar seviye tespit sınavları, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Üniversite

Yönetim Kurulunun tespit ettiği tarihlerde eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yapılır. Bu sı-

navların sonunda öğrencilerin temel bilgi teknolojisi kullanımı ve eşdeğer dersleri, ortak zo-

runlu yabancı dil dersi ile yabancı dil seviye hazırlık sınıfından muaf olup olmayacakları be-

lirlenerek sonuçlar ilan edilir. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, bir son-

raki yılda açılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına tekrar girebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine

göre verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil bütün öğrenciler için

ortak zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler

bu iki dersten birini seçebilirler.
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(2) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada iki saat,

Beden Eğitimi ile Güzel Sanatlar dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada bir

saat verilir. Yabancı dil dersi ise, haftada en az iki saat olarak okutulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine bir başka seçmeli ders alınabilir. Ancak

başarısız olunan seçmeli dersler öğrencilik süresince transkript belgesinde yer almaya devam

eder ve ortalamaya katılır, mezuniyet şartları sağlandığında ise transkript belgesinden silinir

ve ortalamaya katılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurma ile ilgili alınan kararlar öğretim yarıyılı/yılı başlarında uygulanır.

Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda

bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, birim yönetim kurulu

kararı ile en çok iki kez olmak üzere toplam bir yıla kadar kayıt dondurarak izinli sayılabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrencilerin; daha önce mezun oldukları veya kayıt sildirdikleri

yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-

öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün içinde yapacakları başvurular, birim yönetim ku-

rulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir ve karara bağlanır. Bu kararda

öğrencinin öğrenim göreceği yarıyılı/yılı belirtilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, beşinci, yedinci ve onuncu

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

“(1) Öğrenciler; öğrencilik haklarından faydalanabilmek için akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen katkı payını veya ikinci öğretim üc-

retini ödeyerek yarıyıl/yıl kaydını, varsa ders kaydını yaptırmak zorundadır. Ders kaydı danış-

manın onayıyla tamamlanır.”

“(5) Önceki yarıyıldan veya yıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler,

öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla en fazla 45 AKTS’lik derse kayıt yaptırabi-

lirler.”

“(7) İlgili birimin/bölümün özelliklerine göre öğretim planında yer alan dersleri başaran

öğrenciler iki yıllık ön lisans programları için en az 120; dört yıllık lisans programları için en

az 240; beş yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 300

AKTS’yi tamamlayarak mezuniyet hakkı elde eder. Her dersin AKTS tamsayı olarak ifade edi-

lir. Başarı değerlendirmesinde AKTS esas alınır.”
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“(10) Öğrencilerin, ders kayıtlarındaki bir yanlışlık veya zorunluluk sebebiyle ders ek-

leme ve ders çıkarma işlemlerini eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç iki hafta içe-

risinde danışmanı ile birlikte yapmaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite, fakülte ve/veya

yüksekokullarca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin

%50’sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel

faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için durumlarını belgele-

mek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav

hakları saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi

içindedir.”

“(6) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin devamsızlık durumu,

derslerin bitiminde öğretim elemanı tarafından ÖBS’ne işlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorun-

dadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğretim elemanı; ara sınav sonuçlarını sınav tari-

hinden itibaren üç hafta içinde, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarını ise yedi gün

içinde ÖBS’ne girer ve onaylar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ara sınav: Bir dersten en fazla iki ara sınav yapılır. Varsa ödev, proje, uygulama ve

benzeri yarıyıl/yıl içi faaliyetler ara sınav notuna bağıl değerlendirme yönteminde belirtilen

oranlarda katılır. Veteriner Fakültesinde onuncu yarıyılda ara sınav yapma zorunluluğu yoktur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav değerlendirme esasları

MADDE 28 – (1) Birimlerde, seviye tespit sınavları ile yabancı dil ve Türkçe hazırlık

sınıfları dışında başarı notu bağıl değerlendirme yöntemine göre hesaplanır. Bağıl değerlen-

dirme yöntemine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bağıl değerlendirmede, ara sınavın başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yılsonu sına-

vından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tır. Uzaktan eğitim yapan programlarda bu oran-

lar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Eğitim programlarında zorunlu staj dersi bulunan birimlerde staj dersinin uygulan-

ması ve değerlendirilmesi Senato ve ilgili kurullarca belirlenen esaslara göre yapılır.
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(4) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4.00 88-100

BA 3.50 81-87

BB 3.00 74-80

CB 2.50 67-73

CC 2.00 60-66

DC 1.50 53-59

DD 1.00 46-52

FD 0.50 39-45

FF 0.00 0-38

(5) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir

öğrenci o dersi başarmış sayılır. Not tanımlaması yapılmayan dersler ve uygulamalar için ba-

şarılı derslere G (geçer), başarısız derslere K (kalır) notu verilir.

(6) Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci

genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Final sınavı sonunda

notu DD ve DC olanlar isterlerse bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda bütünleme notu

geçerlidir. Derslerin dönemlik esasa göre yürütüldüğü birimlerde genel not ortalaması üst üste

iki yarıyıl 2.00 altında kalan öğrenciler önceki dönemlere ait DC ve DD (koşullu geçer) notu

olan derslerini yeni ders kaydı döneminde almak zorundadır. Derslerin yıllık esasa göre yürü-

tüldüğü birimlerde yıl sonunda genel not ortalaması 2.00 altında kalan öğrenciler önceki yıla

ait DC ve DD (koşullu geçer) notu olan derslerini yeni ders kaydı döneminde almak zorundadır.

(7) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır.

(8) TD notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. TD

notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(9) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının öne-

risi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Ders alma, transfer etme, değişim programı ve özel öğrenci

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarından izin al-

mak koşulu ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yüksek-

öğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders

transferinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine

göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

(2) Değişim programları ve özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri; 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 tarafından belirlenen

esaslara göre yapılır.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Birim yönetim kurulu kararıyla kayıt silme ve ilişik kesme nedenleri

şunlardır:

a) Yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak,

b) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak,

c) Kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık veya tahrifat bulunmak.

(2) Kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrencilerin kaydı yenilenmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; 2547 sayılı Kanun ve 18/8/2012 ta-

rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazlarını; not-

ların ilanını izleyen günden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, ilgili birime yapabilirler.

(2) İtiraz, ilgili birim/bölüm başkanı tarafından incelettirilir. Sonuç; ilgili Yönetim Ku-

rulunda değerlendirilir, itirazın incelenmesinin ve değerlendirmesinin, itirazın yapıldığı tarihten

itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılması gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri için her ya-

rıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını, öğrenim ücretini ödemeleri zo-

runludur.

(2) Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan katkı payı, öğ-

renim ücreti geri ödenmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Ders kaydı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer

alan hükümler 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler

için uygulanmaz.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2009 27321

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/3/2010 27535
2- 14/3/2011 27874
3- 7/7/2011 27987
4- 16/8/2011 28027
5- 1/12/2011 28149
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TOPHANE-İ 

AMİRE KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-
Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Topha-

ne-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Yerleşkesini,
b) Merkez (TAKSUYAM): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire

Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesi etkinliklerinde yer alan eserler ve Tophane-i Amire

ile ilgili kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim,

kültür ve sanat dünyasına sunmak,
c) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliş-

tirmek,
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ç) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri ge-
liştirmek,

d) Kültür ve sanat programları oluşturmak,
e) Örgün ve yaygın eğitim destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak,
f) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Amaçları doğrultusunda kültür ve sanat alanında araştırma, inceleme, uygulama ve

geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademileri, enstitüler, la-

boratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize
etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar ve yayın yapmak,

c) Kültür ve sanata ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyon-
larla işbirliği yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

ç) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak
ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar
düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

d) Uluslararası ikili kültür anlaşmalarına dayalı olarak Kültür Sanat Merkezinde sürekli
ve süreli sergiler düzenlemek ve projeler geliştirmek,

e) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin sürekli ve süreli etkinliklerinde yer alacak eser-
leri çağdaş sunum teknik ve yöntemleri ile sergilemek ve eserlerin özel koşullarına en uygun
ve gelişmiş tekniklerle korunabilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak,

f) Tophane-i Amire bakım ve restorasyonu kontrolünü yapmak ve gerektiği takdirde
Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

g) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserler ve sanatçıları ile
ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak,

ğ) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserleri tanıtıcı nitelikte
broşür, katalog, dergi, film ve benzeri yayınları gerçekleştirmek ve yaymak,

h) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alacak eserler ile ilgili araş-
tırmalara kaynak teşkil edecek belge, kitap, katalog, broşür, film, fotoğraf, ses bandı gibi do-
kümanları toplamak ve bunlardan oluşacak bir kitaplık ile arşiv kurmak,

ı) Eğitim ve öğretim destek faaliyetlerine her türlü olanağı ile katkıda bulunmak,
i) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, ülkemizdeki kültür ve sanat bilincinin ve

sevgisinin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini
de yerine getirmek,

j) Araştırma biriminin araştırmalarını destekleyici yönde faaliyetlerde bulunmak,
k) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve

projelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak
ve kontrol görevini yerine getirmek,

l) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,

28 Temmuz 2013 – Sayı : 28721                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 63



b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faa-

liyetleri kapsamına giren alanlarda görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık
süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkez Müdürüne çalışma-
larında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam za-
manlı görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Merkez Müdür yardımcısı olarak
üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, ken-
disine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da
görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak,
b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak,
c) Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idari hedeflerine yönelik programları ha-

zırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,
ç) Merkezi idari ve bilimsel toplantılarda temsil etmek,
d) Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek,
e) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,
f) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak

ve toplantılara başkanlık etmek,
g) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmaları için gereken

görevlendirmeler ile personel ve görev değişikliklerini Rektörün onayına sunmak,
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrul-

tusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden
itibaren bir ay içerisinde, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün ona-
yına sunmak ve bu programın yürütülmesini sağlamak.

(2) Merkez Müdürü; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan
şekilde düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyet-
lerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardım-

cıları ve Üniversiteye bağlı temel ve uygulamalı bilimler/sanat alanında faaliyet gösteren bi-
rimlerde görevli öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan görevlendirilen toplam en az üç üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler
görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa
toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırabilir.
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Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun dönemli kültür ve sanat hedefleri belirlemek, idari yapılanma ile ilgili planla-

maları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırmacı-
lardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygu-
lamaya koymak,

b) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını gö-
rüşüp karara bağlamak,

c) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunu özet olarak akademik birimlere aktarmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları ve tavsiyeleri içeren rapor-

ları, Rektörün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunmak,
d) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar

almak, kültür ve sanat kurumları ile ortak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme ve uygulama
projelerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları denetlemek,

e) Merkezin ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile
projeleri destekleyenler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

f) Danışma Kurulunda görevlendirilecek üyeleri, Rektör tarafından görevlendirilmek
üzere Müdüre önermek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ile birlikte Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, istekleri halinde
sanat ve kültür alanında çalışmaları olan kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler ile sanat ve kültür
alanlarında çalışmaları ve hizmetleri ile tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunun ve Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam en az dokuz üyeden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezin
faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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İLKE KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi : 17-21/05/2013 Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi : 47-21/05/2013 ANKARA

İLKE KARARI

Doğal sit alanlarında Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapılarla ilgili

hususların değerlendirilmesi sonucunda;

Doğal Sit Alanlarında Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden; harekat, sa-

vunma ve hudut güvenliğine yönelik yapılar ile karakol, nöbetçi kulübesi, gözetleme kulesi,

sığınak, radar istasyonları gibi yapıların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının

kararıyla yapılabileceğine karar verildi.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HORTUM KELEPÇELERİ-SONSUZ VİDALI, ÇELİK İLE İLGİLİ

TEBLİĞ (TS 12091) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/19)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 31/12/1996 tarihli ve 22864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard 96/108-109 Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 12091 “Hor-

tum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik” standardının T3 tadili; 1.2.1 Malzeme başlığı altındaki

Çizelge 1 değiştirilerek, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen

standard metni imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 12091 standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu

Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) TS 12091 standardına, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsil-

ciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet

sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten onbeş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/36

İşyeri : Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstiklal Mah. Atatürk Cad. No:21

Kıraç-Esenyurt/İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş Sendikası

İnceleme : Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; adı geçen şirketin İstiklal Mah. Atatürk Cad. No: 21 Kıraç-Esenyurt/İSTANBUL

adresinde kurulu bulunan Esenyurt üretim tesisleri işyerinde plastik ağırlıklı tek kullanımlık

tıbbi ürünler, metal ve plastik ağırlıklı tıbbi cihazlar üretimi ile ticari ürün olarak gruplanan

(cerrahi ve anestezi branşlarında kullanılan) ithal spesifik ürünlerin depolanması, sevkiyatı ve

dış ticaret işlemlerinin yapıldığı, Memorial İş Merkezi Kat: 5-6, No: 15-16 A Blok Okmey-

danı-Şişli/İSTANBUL adresinde kurulu bulunan Genel Müdürlük işyerinde, Esenyurt üretim

tesislerinde üretilen veya ithal edilen ürünlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı satış ve finansman

faaliyetlerinin yürütüldüğü, ayrıca Turgut Özal Bulvarı Huzur Evleri Mah. 77237 Sok. No: 24/A

Çukurova/ADANA, Işıklar Mah. Bornova Cad. İzeltaş Galeria 7/21 Bornova/İZMİR, Cevizlidere

Mah. 1244 Sok. Menekşe Apt. No:2/B-D Çankaya/ANKARA, Atatürk Bulvarı No:151 Başgöl

Apt. D: 1-2 Atakum/SAMSUN ve Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. Uğur Apt. No: 110/1

Karatay/ANTALYA adreslerinde bulunan şube işyerlerinde de yine Esenyurt üretim tesislerinde

üretilen veya ithal edilen ürünler kapsamında satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerine yönelik

faaliyetlerin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 04 sıra numaralı

“Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan

işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik

ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/37

İşyeri : LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

(Eski Ünvanı: Tema Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş.)

Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 96

Bağcılar/İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
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İnceleme : Bakanlığımızca LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret

A.Ş.’de yapılan incelemede; adı geçen şirketin daha önce Tema Mağazacılık Hizmetleri Ticaret

A.Ş. olan ticari unvanının 7/9/2012 tarihinde LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

olarak değiştirildiği ve genel olarak hazır giyim perakende söktöründe faaliyet gösteren şirketin

Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 96 Bağcılar/İSTANBUL adresinde kurulu bulunan Genel

Merkez işyerinde, genel faaliyet konusu kapsamında “operasyon” (tasarım, aksesuar, tedarik,

dağıtım vs.) ve “destek” (insan kaynakları, mali işler, planlama, denetim vs.) hizmetlerinin

yürütüldüğü, Sanayi Mah. 1642 Sok. No: 1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde kurulu bulunan

Esenyurt Lojistik Tesisleri işyerinde, yurtiçi ve yurtdışı üretici firmalardan gelen hazır giyim

ürünlerinin toplandığı ve adresleme-toplama-okutma süreçlerinden geçirildikten sonra satış

mağazalarına sevk edildiği, Alkop Bulvarı Çakmaklı Mah. 2. Sok. No: 21/19 Esenyurt/İSTANBUL

adresinde bulunan Onur Depo işyerinde, satış mağazalarının iade ürünlerinin depolandığı,

İkitelli OSB Atatürk Bulvarı Turgut Özal Cad. No: 112 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ku-

rulu bulunan İkitelli Depo işyerinde, tedarikçi firmalara gönderilecek kumaşların depolandığı,

Ömerli Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No.: 147 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde kurulu bu-

lunan Özgür Depo işyerinde, yurtdışı tedarikçi firmalardan gelen ürünlerin ithalat işlemlerinin

gerçekleştirilip Esenyurt Lojistik Tesislerine gönderilmesi ve yurtdışı mağazalara gönderilecek

ürünlerin ihracat işlemlerinin gerçekleştirilip sevkiyatının yapıldığı, Türkiye genelinde bulunan

371 satış mağazası işlerinde de, hazır giyim ürünlerinin alarm takma ve etiketleme işlem-

lerinden geçirildikten sonra reyonlara yerleştirilmesi suretiyle satışa sunulduğu, bu nedenle

yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanat-

lar” işkolunda,

Sanayi Mah. 1677 Sok. No: 4/C Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan Esenyurt Lo-

jistik Merkezi D Blok İnşaatı işyerinde yapılan işlerin işkolları Yönetmeliği’nin 13 sıra nu-

maralı “İnşaat” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

SIRALAMAYA ALINMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim

izin belgesi almak için yapılan müracaatların bir sıralama dâhilinde değerlendirmeye alınma-

sına, sıralamaya alınan kuruluşlardan, iflas, tasfiye gibi nedenlerle tüzel kişiliklerinin sona er-

diğinin veya merkezini değiştirmiş olduklarının tespit edilmesi halinde veya sıralamadan çıkma

talebinde bulunan veya izin belgesi almak için gerekli şartları sağlamayan kuruluşların sırala-

madan çıkarılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
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(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen yedek kuruluşlar ile sıraya konulmuş

kuruluşlar, bu Tebliğde sıralamaya alınmış kuruluşlar olarak değerlendirilmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 3 – (1) Yapı denetim izin belgesi almak için yapılan başvurular, Yönetmeliğin

12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan koşulları sağladıkları ta-

rihte sıralamaya alınırlar.

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir ilde yeni bir yapı denetim

kuruluşuna izin verilmesi gereken hallerde, sıralamaya alınmış kuruluşlardan ihtiyaç duyulan

sayıda kuruluşa, Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi için çağrı

yapılır. Ticaret sicil gazetesindeki son adresine iadeli taahhütlü posta ile yapılan çağrının tebliğ

edildiği tarihten itibaren 1 (bir) aylık sürede şartların tümünü yerine getiren kuruluşlara denetim

izin belgesi verilir.

(3) Yapı denetim faaliyeti yapmak üzere sıralamaya yerleştirilen kuruluşlardan;

a) Sıralamada iken tasfiye edildiği veya iflasının sonuçlanmış olduğu veya merkezinin

başka bir şehre taşındığı tespit edilen kuruluşlar,

b) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre çağrıda bulunulan kuruluşlardan, çağrının tebliğ

edildiği halde bu çağrının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde müracaatta bu-

lunmayan kuruluşlar,

c) Çağrı yazısının tebliğ edilemeden iade olması durumunda ise, ticaret sicil gazetesin-

deki son adresine ikinci kez aynı şekilde gönderilen çağrının da iade olması halinde, çağrı ya-

zısının iade edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde müracaatta bulunmayan kuruluşlar,

ç) Sıralamadan çıkmak isteyen kuruluşlar,

sıralamadan çıkarılırlar.

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde tanınan süre içerisinde müracaat eden kuru-

luşlardan, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan

şartlar dışında eksiklikleri tespit edilenler, denetim faaliyeti yapmak istediği il için sırada bek-

leyen kuruluş bulunması halinde, tanınan süre içerisinde yaptıkları son müracaat tarihi itibari

ile sıranın sonuna yerleştirilirler. Aksi takdirde yedek sıralamadan çıkarılırlar.

(5) Sıralamadan çıkarılan kuruluşlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bent-

lerinde tanınan süreden sonra müracaat eden kuruluşlar, yeniden denetim izin belgesi almak

için müracaat etmeleri halinde Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve

(c) bentlerinde sayılan şartları sağlamak kaydıyla, denetim faaliyeti yapmak istediği il için sı-

rada bekleyen kuruluşların sonuna yerleştirilirler.
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Sonuçlanmayan izin belgesi başvuruları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılma-

mış yapı denetim izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE

GÖRE 2012 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE

BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR

KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/42)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/47)

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitki-

ler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama

Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ay-

çiçeği, soya fasulyesi, kanola,  aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik,

kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen

üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2012, son başvuru tarihi 2/9/2013’tür. Başvurularda

ürün alım ve satım belgeleri olan fatura ve müstahsil makbuzlarının düzenleme tarihi en son

30/4/2013’tür.”

“b) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin, tasiriye

faturaları ile zeytinyağı satış faturalarının, Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesi, beşinci

fıkrasında yer alan hükme uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Tasiriye faturaları

ile yapılacak son başvuru tarihi 2/9/2013, bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım

satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2013’tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edil-

mez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                            28 Temmuz 2013 – Sayı : 28721

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 70



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Temmuz 2013 

PAZAR 
Sayı : 28721 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 7. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No   : 2011/579 
Karar No : 2013/374 
Sanık Abdurrahman BOZDAŞ'ın mahkememizin 28/03/2013 tarih ve 2011/579 Esas, 

2013/374 Karar sayılı kararı ile katılan Yakup Ocak ve katılan sanık Serdar Civan 
TANRIKULU'na yönelik Şantaj suçundan Beraatine, sanığın katılan Yakup OCAK ve katılan 
sanık Serdar Civan TANRIKULU'na yönelik Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan Beraatine, 
Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar 
Sağlama suçundan 6352 Sayılı Yasa ile değişmeden önceki TCK.nun 133/2-3, 52/2 maddesi 
gereğince 6 Ay Hapis ve 100 TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, sanık hakkında 
CMK.nun 231. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiş olup, tüm 
araştırmalara rağmen sanık Abdurrahman BOZDAŞ'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilanım yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 
beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 
Yargıtay nezdinde temyizi kabil olup temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilanen tebliğ olunur. 6441 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/503 
Karar No : 2013/412 
Davacı : K.H. 
Katılan : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, 

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530 Yüzüncü Yıl ANKARA. 
Vekili : Av. Funda Kahveci 
Sanık : ALI AKBAR TAJADDOD, Bahloul ve Tayyıbe oğlu, 22/03/1967  

TAHRAN  İRAN doğumlu,  BACOO İRAN adresinde oturur. 
Suç : Petrol Kaçakçılığı 
Suç Tarihi : 17/07/2012 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZ1T 
Karar Tarihi : 23/05/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 

mahkememizce 5607 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi gereğince mahkumiyet kararı verilmiş olup, 
sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle 
tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 6207 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 26,55.-TL ile en çok 84.825,36.-TL arasında değişen; 

19/08/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00.-TL en çok 

8.483,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 51  grup eşya (Oto aksam parça, Otomobil 

rüzgarlığı, parça halinde kumaş, Cam,  Koltuk kılıfı, Hava basınç göstergesi, Odun kağıt hamuru, 

Tank, Aksam, Araç Koltuğu, Fren ABS Kiti, Cep Telefonu, MP3, MP4,MP5 çalar, Hafıza kartı, 

Kulaklık, Toz Dolamit, Metal kasa, Gezer köprü vinç, Kimyasal Madde vb.) açık artırma 

suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 

Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 20/08/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 

ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6512/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00,-TL. ile en çok 65.941,52.-TL. arasında değişen; 

12/08/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00.-TL., en 

çok 6.595,00,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, Demonte Vaziyette 

Traktör, B oto, Tek Kabin Kamyonet, Tır çekisi, Dorse cinsi 27 adet araç; açık artırma suretiyle, 

Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki 

Konferans Salonunda 13/08/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6481/1-1 
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KOMPRESÖR BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kompresör Bakımı Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/99427 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 

Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 0 252 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’nün Kül –Curuf Sisteminde kullanılan Atlas 

Copco ZH 15000 ve ZH26000 model kompresörlerin 

sözleşme imzalandıktan sonraki 16000 saat içerisindeki 

periyodik kontrol ve bakımının teknik şartnamesi esaslarında 

yapılması işidir. (ZH15000- 4000 Bakım*2+8000 Bakım* 1+ 

24000 Bakım*1+Yağ Lt/TL*320Lt ZH26000-4000 Bakım*1+ 

8000Bakım*2+24000Bakım*1+Yağ Lt/TL*680Lt) 

b) Yapılma yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Termik Santralı Tesisleri Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’nce yer tesliminin yapılmasına müteakip işe 

başlanacak ve 30 ay içerisinde bakımı yapılmış olarak 

teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21/08/2013 Çarşamba günü, saat : 14:00 

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 
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5 - Teklifler, 21/08/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Bu ihaleye yerli yabancı tüm istekliler katılabilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 

esaslarınca yapılacaktır. 

10 - İhaleye katılacak olan istekliler mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için; 

a)  Yetkili Bakım Servisi olduğuna dair Belgeler 

b) Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO-9001:2008) 

11 - İhale dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 6554/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy 

İşletme Müdürlüğünden:         

1 - Satışa esas bedeli en az 48,47,-TL ile en çok 114.153,29,-TL arasında değişen; 

13/08/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00,-TL, en çok 

11.416,00,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası,gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 25 (yirmi beş) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 14/08/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.  

İlan olunur. 6361/1-1 
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5 ADET HURDA ARAÇ SATIŞI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

İhale Dosya No : GELİ/2013-S-2 

1 - İdarenin 

a) Adresi : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 

8.Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : ( 0 252 ) 572 59 05 Faks:(0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu 

a) Niteliği türü miktarı : Hurda durumda bulunan muhtelif marka ve modelde 5 adet 

araç satışı işidir. 

1 - 1 adet Ford 1210 hidrolik sepet kaldırmalı kamyon      

2 - 2 adet Dodge PW250 4x4 pikap 3 - 1 adet Ford transit 

pikap 4 - 1 adet fargo AS600 damperli kamyon 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 14.08.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan - Milas 

Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli) TL. 

Karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir araç için ayrı ayrı vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliye Toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü 

Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler teklif tutarının %3 'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Satışa konu araçlar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü 

bakım onarım atölyesi park yerinde görülebilir. 

10 - Web Sitemiz: www.geIi.gov.tr 6491/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 

ekleyerek, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na 

başvurmaları gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. 
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Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 

 

BİRİM/ANABİLİM DALI ÜNVAN NİTELİKLER 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Karşılaştırmalı Edebiyat Doçent 

Ütopya Edebiyatı ve Rönesans konularında 

çalışmaları bulunmak. İngilizce yabancı dil puanı 

ÜDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak.  

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

Tedarik Zinciri Yönetimi (*) Profesör 

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Lojistik ve Tedarik Zinciri konusunda 

yayınları olmak.  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yöneylem Doçent 

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Simülasyon alanında 

çalışmaları olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Uluslararası İşletmecilik (*) Profesör 
Uluslararası Pazarlama araştırmaları alanında 

deneyimli olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Tıbbi Biyoloji Profesör 
Moleküler biyoloji ve genetik alanlarında uluslararası 

düzeyde çalışmaları bulunmak. 

Genel Cerrahi  Doçent 

Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Hepato-pankreato-bilier cerrahi ve 

mikrocerrahide en az 5 yıl deneyimli olmak. 

Acil Tıp Doçent 
"Acil Tıpta Uzmanlık Eğitimi" konusunda en az 3 

yayın yapmış olmak. 

İç Hastalıkları  Doçent 
Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Gestasyonel 

diyabet konusunda çalışmaları olmak. 

REHA MİDİLLİ FOÇA 

TURİZM İŞLET. VE 

OTEL.YO. 

Doçent 

Turizm bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Odalar Bölümü ve Gelir Yönetimi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 6568/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4911 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Topçam-Reşadiye

Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde,
İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4914 Bingöl İli, Karlıova İlçesinde Tesis Edilecek Bingöl-I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4971 Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4978 Edirne İli, Merkez İlçe, Menzilahir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan
Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4985 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380 kV Çorlu Trafo Merkezi
Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4986 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Mardin 2 TM İrtibat
Hatları Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken
Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5061 Trabzon İli, Düzköy İlçesinde Tesis Edilecek Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5093 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Denizli 1 Trafo Merkezi
Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2013/5105 Karaman İli, Ermenek İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi
Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
— Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLKE KARARI
— Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu İlke Kararı (No: 47)

TEBLİĞLER
— Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik ile İlgili Tebliğ (TS 12091) (No: MSG-MS-2013/19)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/36)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/37)
— Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ
— Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler,

Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ
No: 2012/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/47)

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


