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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI 

ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 1 inci
maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırıla-
rak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Koruma Yüksek Kuru-
lu”, “Koruma Bölge Kurulu”, “Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” tanımlarından ‘‘ve tabiat’’
ibaresi çıkarılmış, “Onarım ön izin belgesi” ve “Onarım uygunluk belgesi” tanımları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce
KUDEB,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından veri-
lecek belgeyi,”

“Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine  uygun ta-
mamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğü tarafından verilecek belgeyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin uygulama-

larda aşağıdaki hususlar geçerlidir.
Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, Vakıflar Genel Müdür-

lüğünün, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin veya ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB
bulunmaması halinde koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde 11/6/2005 tarihli
ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje
Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe
göre gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler, öncelikle imar mevzuatına
uygunluğu açısından ilgili idarece en geç otuz gün içinde incelenir, uygun bulunanlar idarenin
görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık ile Vakıflar Genel
Müdürlüğü, kültür varlıklarının onarımına yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon, restoras-
yon projelerini koruma bölge kurulunda değerlendirilmek üzere doğrudan koruma bölge kurulu
müdürlüğüne gönderir.”

“Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalar için kullan-
ma izin belgesi, KUDEB bulunan yerlerde KUDEB müdürlüğünce düzenlenir. KUDEB bu-
lunmayan yerlerde; yapının inşaatı ya da onarımının koruma bölge kurulu kararları doğrultu-
sunda yapıldığının koruma bölge kurulu müdürlüğünce saptanmasından sonra, ilgili idare ta-
rafından kullanma izin belgesi verilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere
veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında
tazminat verilir. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları kıst olarak ödenir.
Tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl
esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesin-
deki “kararnameleri” ibaresi “onayları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

yürütür.
—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek

her türlü çalışmayı,
b) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,
c) Merkez (ADAM): Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
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d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,
f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
g) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
ğ) Yerel Etik Kurul: Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
h) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü

altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.
b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi,

yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak.
c) Deney hayvanları alanındaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuru-

luşlar ile işbirliği yapmak.
ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağla-
mak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Üniversite bünyesindeki deneysel araştırmalarda uygulama yapacak elemanların ye-
tişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve deney hayvanları alanındaki araştırmalarda
gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili serti-
fikalar vermek.

f) Yerel Etik Kurul ve görev alanı ile ilgili diğer birimler ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, deney hayvanı kullanılan araştırmalar konusunda en az on yıl

deneyimli, deney hayvanları bakım ve kullanım sertifikasına sahip, deney hayvanları üzerinde
yürütülmüş en az beş adet yayına sahip ve deney hayvanlarının kullanıldığı en az 5 projede
proje yürütücüsü olarak görev alıp projeleri başarıyla tamamlamış Üniversitede daimi statüde
görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden alı-
nabilir. Müdür en fazla iki dönem görev yapar.
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(2) Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla
üç kişi müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirile-
ceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Müdür yardımcıları, Müdürün
üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün
önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütür.

(3) Müdür, görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine yardımcılarından biri vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte ve Yönetim Kurulu tarafından belirtilen ilkeler doğrultusunda Mer-

kezin genel çalışma düzenini sağlamak ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişim-
lerde bulunmak.

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin çalışma birimleri üzerinde genel gö-
zetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler
arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

c) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve ça-
lışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca
uygun projeler üretilmesini sağlamak.

d) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçek-
leştirilen araştırmalar hakkında faaliyet raporu hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Ku-
ruluna sunmak.

e) Merkezin çalışma birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, bu bi-
rimleri denetlemek.

f) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek.
g) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.
ğ) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
h) Deney hayvanları ünitesine gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan, karan-

tinada tutulan, ölen-nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil
tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve
adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ı) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere
göstermek.

i) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.
j) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli gi-

rişimlerde bulunmak.
k) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasından ve prosedürlere uyul-

maması durumunda gerekli önlemlerin alınması ve kayda geçirilmesi, durumun kullanıcı ku-
ruluş bünyesindeki Yerel Etik Kurula ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

l) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik
atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

m) Yerel Etik Kurulu ile koordinasyonu sağlamak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki temsilcilerden oluşur:
a) Tıp Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan üç öğretim üyesi.
b) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim

üyesi.
c) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim

üyesi.
ç) Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.
d) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi bir öğretim üyesi.
(2) Fakülteleri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilecek olan temsilci-

lerde deney hayvanları üzerinde yürütülmüş en az 3 adet yayına sahip olmaları ve deney hay-
vanının kullanıldığı en az 3 projede proje yürütücüsü olarak görev alıp projeleri başarıyla ta-
mamlamaları şartı aranır.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Üyeler, Rektör tarafından üç yıllığına gö-
revlendirilir. Süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir veya süresi dolmadan
aynı usulle görevden alınabilir.

(5) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan, Müdürün talebi üzerine ise olağanüstü
toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda
başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek.
b) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç

raporunu incelemek.
c) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için deney hayvanı temini için prose-

dürleri belirlemek.
ç) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile

yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân
ve destek sağlamak.

d) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait
esasları ve Merkezce sunulacak her türlü hizmetin bedelini belirlemek, gelir ve giderin dağılış
ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle
ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu toplantılarını periyodik olarak ve önceden ilan edilmiş günlerde yap-
mak.

g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 11 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
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(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür
ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demir-

başlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL KAMU HUKUKU ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, Merkez organlarının kuruluş ve gö-
revleri ile işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kamu hukuku disiplinlerinin alanına giren uluslar-

arası insan hakları hukuku, karşılaştırmalı anayasa hukuku, karşılaştırmalı idare hukuku, ulus-
lararası kamu hukuku, insan haklarının iş dünyasında ve ticari ilişkilerde uygulanması, ulus-
lararası ceza hukuku, karşılaştırmalı yasama ve yargı çalışmaları ve ekonomik kamu hukuku
alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu
tür araştırma ve uygulamaları desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer,
konferans ve benzeri toplantılar yapmak; meslek içi olanlar dâhil olmak üzere öğretim-eğitim
ve uygulama çalışmalarında bulunmak; sertifika programları düzenlemek; akademik, toplumsal
ya da mesleki nitelik taşıyan projeler geliştirmek; Merkezin faaliyet alanına giren konularda
kamusal veya özel ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri
sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Küresel kamu hukukunun kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı alanlarında ulusal

ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak ya da yapılan çalışmalara ka-
tılmak ve desteklemek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut yüksek lisans ve doktora programlarında kamu hu-
kukunu küresel boyutları ile ele alan dersler açılmasını teşvik etmek,

c) Kamu hukukunu küresel boyutları ile ele alan ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal
ve kültürel etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklere katılmak,

ç) Küresel kamu hukuku konusunda duyarlılığı artırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek
amacı ile etkinliklerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel ve internete da-
yalı yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak,

d) Küresel kamu hukuku uygulamaları konusunda doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili
sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapmak ve bunların çalışmalarına katılmak,

e) Kamu görevlileri, hâkim ve savcılar, avukatlar, şirket yöneticileri ve sivil toplum ör-
gütleri mensupları gibi kamu hukuku bilgisine veya bu bilginin güncellenmesine ihtiyaç duyan
özel gruplara yönelik eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak,

f) Küresel kamu hukuku alanında çalışan ulusal ve uluslararası seçkin merkezler ve
araştırma kuruluşları ile iş birliği ve iletişimi sağlamak,

g) Küresel kamu hukuku araştırmaları ve uygulaması alanında Yönetim Kurulunun
Merkezin amacına uygun olarak kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,
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ğ) Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile or-
tak akademik ve mesleki faaliyetlerde bulunmak,

h) Küresel kamu hukukunun ticari ilişkiler ve iş dünyasına etkilerine ilişkin alanlarda,
özellikle çevre, kalkınma, enerji, regülasyon, sağlık, özelleştirme, kamu-özel sektör ortaklığı
ve insan hakları konularında Koç Üniversitesi Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret
Hukuku Merkezi ile birlikte ortak araştırma projeleri ve mesleki etkinlikler geliştirmek,

ı) Küresel kamu hukuku çalışmaları alanında seçkin araştırmaları ile öne çıkmış yerli
ve yabancı öğretim üyeleri, uygulamacılar ve Koç Üniversitesi kamu hukuku yüksek lisans ve
doktora öğrencileri ile iş birliğine dayalı özel programları ve etkinlikleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Müdür,
c) Danışma Kurulu.
Yönetim kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdürün yanı

sıra, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üye-
leri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü
olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya ka-
tılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak,
b) Danışma Kurulu Üyelerini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılı-

ğına önermek,
c) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içinde ka-

rarlaştırmak,
ç) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak,
d) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, küresel kamu hukuku alanında çalışmaları bulunan veya bu

alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
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yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden
görevlendirme yapılır.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalış-
maların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasın-
dan Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

(3) Müdür; Merkezin çalışmalarını Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yar-
dımcılığına rapor eder ve Üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanlığı ile iş birliği içinde çalışır.

Müdürün görevleri
MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek,
b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantıya başkanlık etmek,
c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği

içinde hazırlamak ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak,
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, kamu hukuku alanında

yetkin araştırmaları ve çalışmaları bulunan ya da kamu veya özel sektörde veya sivil toplum
kuruluşlarında çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje önerilerinde bulunur, projelerin
geliştirilmesine yardımcı olur, Merkezin çalışma alanlarında faaliyette bulunan uzman kişilerin
Merkeze destek olmasını sağlar ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için gerekli
çalışmalarda bulunarak destek olur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş
bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

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 görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim, sınavlar ve
kayıt işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokulu öğrencilerinin kayıt, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi, sınav, sınavların
değerlendirilmesi, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 133 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında

müdürü,
ç) DNO: Dönem not ortalamasını,
d) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

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

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Öğrenci: Şırnak Üniversitesi öğrencisini,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
ı) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) YNO: Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı

Kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara
göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite
tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar. Geçerli bir ne-
denle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayıt işlemlerini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptı-
rabilirler. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
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(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya noter ya da üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler, kendi birimlerinin kayıtlarıyla ilgili
ek belgeler isteyebilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıtları ile ilgili esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde

kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, yürürlükteki mevzuata
göre ödemesi gerekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders
kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.

(3) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edil-
miş bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim
süresinden sayılır.

(4) Zamanında ders kaydı yapamayan öğrenciler kayıt yenileme tarihinin bitiminden
en geç bir hafta içerisinde dilekçe ile başvurup ilgili kurulun onayını alarak ders kaydını yapa-
bilir. Hastalık, doğal afet ve akraba vefatı gibi mazereti olan öğrenciler mazeretlerini belgele-
mek zorundadır.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için ge-
rekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş
ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için; sınavlarına
girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme
süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda,
ilgili dersin zorunlu ders olması halinde onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrenci-
nin bu dersten başarılı olması gerekir. İlgili ders seçmeli ders ise ve öğrenci alması gereken
toplam krediyi tamamlamış ise o dersten muaf sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, mezun olun-
caya kadar katkı paylarını ilgili mevzuata uygun şekilde ödemek zorundadırlar.

Katkı payı
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde yürürlükteki mevzuatta belirtilen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı
payını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hak-
kında yürürlükteki mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği
veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

Kimlik kartı
MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı ve-

rilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan
kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için öğrencinin yerel
bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Emniyet Müdürlüğünce verilen belge ile birlikte Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekir. Kimlik kartını kaybeden öğ-
renciye yeni kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde,
eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim

Senato tarafından kararlaştırılır.
(2) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak

ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(3) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir örgün eğitim-öğretim yılı güz
ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. Resmî tatil günleri,
yarıyıl/yıl içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin dışındadır. Ortak zorunlu
dersler cumartesi günleri de yapılabilir. İlgili birimin özelliğine göre ara sınav haftası içinde
gerektiği hallerde ders ve uygulama yapılabilir. İlgili kurulların ve Senatonun kararı ile dersler
yıllık olarak da düzenlenebilir. Senato kararı ile yarıyıl/yıl süresi uzatılabilir ve yaz yarıyılı
akademik takvime eklenebilir.

(4) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim
önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafın-
dan karara bağlanan programlar ve akademik takvim her eğitim-öğretim yılının başlamasından
en az bir ay önce ilan edilir.

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerin özelliklerine göre teorik

dersler, uygulamalı dersler, uygulamalı teorik dersler ve pratik çalışma, atölye, laboratuvar ça-
lışması, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi
uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların saat sayıları, kredileri
ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri, zorunlu veya seçmeli ol-
maları, ilgili akademik anabilim veya bölüm akademik kurullarının önerileri dikkate alınarak
ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, bitirme projesi, diploma projesi ve mezuniyet tezi gibi eğitim-öğretim faali-
yetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar ilgili birim-
lerce hazırlanır ve belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından onaylanır.

Çift anadal programı
MADDE 11 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun

önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları
sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans
programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.
Çift anadal programları bilim alanları yakın olan ve lisans diploması verilen tüm programlar
arasında açılabilir. Çift anadal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı
dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi,
aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Ayrıca,
özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında çift anadal
programları yürütebilir.

(2) Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve
ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri; programları yürüten birimler ve ilgili ku-
rullar tarafından belirlenir.

(3) Çift anadal ile ilgili esaslar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.
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Yan dal programı
MADDE 12 – (1) Yan dal programları; lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte

olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğ-
renim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yan dal programları
farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans prog-
ramları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksek-
okullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre
öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yan dal programları yürütebilir.

(2) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun
kararı ile belirlenir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı
öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya
yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir lisans
programı anlamını taşımaz.

(3) Yan dal ile ilgili esaslar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-
çiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik esaslarına göre Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitim
MADDE 13 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme,

radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı
mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki
bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden
ilave bir ödeme talep edilmez. Uzaktan öğretim programları ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun
önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir. Uzak-
tan eğitim ile ilgili esaslar ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 14 – (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 hükümlerine
göre Üniversite tarafından yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eği-
tim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı
dilde okutulabilir. Ayrıca, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı
dersleri yabancı dilde okutulabilir.

(3) Türkçe öğretilen bazı dersler çeşitli anlaşmalar kapsamında Üniversiteye gelen ya-
bancı uyruklu öğrenciler ve Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında gelen öğrenciler
için İngilizce veya başka bir dilde de verilebilir.

Yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 15 – (1) Yabancı dil öğretimi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu

maddesine ve 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 hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu veya yabancı diller bölümü tarafından ve-
rilen yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı; lisans düzeyinde yabancı dille eğitim-öğretim
yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların bir yıl
süreli zorunlu hazırlık sınıflarını, isteğe bağlı ve kontenjan dâhilinde Türkçe eğitim-öğretim
yapılan programların bir yıl süreli hazırlık sınıflarını kapsar.
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(3) Hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil eğitim-öğretiminin esasları ile devam, sınav
ve ilişik kesmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Eğitiminin bir kısmını ya da tamamını yabancı dil ile yapan programlara kabul edi-
len öğrencilerin yabancı dil düzeyleri yabancı diller yüksekokulu/yabancı diller bölümü tara-
fından yapılan yabancı dil düzey belirleme ve yeterlilik sınavı ile tespit edilir. Yabancı dil düzey
belirleme ve yeterlilik sınavında dil düzeyi yeterli görülmeyenler hazırlık sınıfına alınırlar. Öğ-
rencilerin hangi seviyede yabancı dil öğretimi görecekleri sınav sonucuna göre belirlenir.

(5) Ulusal veya uluslararası düzeyde geçerli olan merkezî yabancı dil sınavlarından
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitenin belirlediği başarı notunu belgeleyen öğ-
renciler Üniversitenin yabancı dil belirleme sınavını almak zorunda değildirler. Bu öğrenciler
isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve ilk yıl doğrudan öğrenimlerine baş-
layabilirler.

(6) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin normal süresi, önlisans ve lisans öğrencileri için
bir yıldır. Ancak; yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız
olan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık eğitimine devam ederler.

(7) Hazırlık sınıflarındaki eğitim süresi en çok iki yıldır. İkinci yılın sonunda başarısız
olan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde

eğitim-öğretim için normal süre iki yıldır. İki yıllık önlisans düzeyinde eğitim gören öğrenci-
lerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre dört yıldır. Meslek yüksekokulla-
rında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Tıp Fakültesi hariç, fakülteler ve lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullar için
normal eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin
öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre yedi yıldır. Dört yıllık eğitim veren bi-
rimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı
yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki yabancı dil hazırlık eğitim-öğre-
timi süresi yukarıda belirtilen normal sürelerin dışındadır.

(5) Normal süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayan öğ-
rencilerden durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ve yürürlükteki
mevzuatta tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar.

(6) Öğrenimlerini normal sürelerde tamamlamayıp mezun olamayanlar, ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ödemek
koşulu ile, yürürlükteki mevzuat izin veriyorsa öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim süresi boyunca
katkı payı veya öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Plan ve Programı, Dersler ve Ders Alma, Danışmanlık

Öğretim plan ve programı
MADDE 17 – (1) Ders kredileri ve ders programları, Yükseköğretim Kurulu Başkan-

lığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çer-
çevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili
akademik anabilim dalı/bölüm akademik kurulunda belirlenir, ilgili kurul tarafından kararlaş-
tırılır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı
bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça
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belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler
için gerekli çalışmalar göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçe-
vesinde iş yüküne dayalı ders kredileri hesaplanır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Her yarıyıl/yıl
hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik anabilim dalı
kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul önerisi ile Se-
natoda kararlaştırılır.

(3) Senato onayından geçen öğretim planları; eğitim-öğretim başlamadan önce akade-
mik takvimde belirtilir ve ilgili yarıyılda uygulanır. İlgili mevzuat ya da Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde veya zorunlu hallerde öğretim planında
yapılması gereken değişiklikler Senato onayından geçtikten sonra eğitim-öğretim yarıyılının
en geç ilk iki haftası içerisinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen
tarihte uygulamaya konur.

Dersler ve ders alma
MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu

dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, önerilen dersler arasından
öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Mezun olmak için öğrenci; öğretim planında yer alan
tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belir-
tilen süre içerisinde ders kaydı yaptırırlar. Başarısız olup tekrar almak zorunda oldukları dersler
hariç ve tüm sorumluluk kendilerinde olmak üzere, öğrenciler ders ekleme-çıkarma (ders dü-
zeltme) haftası içinde kaydoldukları dersleri değiştirebilir, bırakabilir veya bunlara ders ekle-
yebilirler.

(3) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir.
Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt
olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanım-
lanır. Ön koşul ve ön koşullu ders/ dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir. İlgili ku-
rulun kararıyla belirli meslek okullarından gelen öğrenciler ile belirli dersleri almış olan öğ-
renciler ön koşul derslerinden muaf tutulabilirler.

(4) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır.
(5) Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin kredi-

leri, öğretim programının toplam kredisinin %60’ından az olamaz. Öğretim planlarında seçmeli
dersler, mezuniyet için alınması gerekli olan zorunlu toplam kredinin %25’inden az ve % 40’ın-
dan fazla olamaz.

(6) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslere
kaydolan öğrenci sayısının 10’dan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmamasına ilgili ku-
rulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açıl-
maması durumunda; öğrenci danışmanının önerisi ve ilgili birim akademik kurulunun kararıyla
ders ekleme-çıkarma dönemini izleyen hafta içinde seçmeli ders kaydı iptal edilen öğrencilerin
açık bulunan seçmeli diğer derslere kaydı yapılır.

(7) Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grup-
ları içinden seçilebilir. Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan öğrencinin,
kendi bölümü veya kendi bölümüne yakın diğer bölümler tarafından verilen derslerden olabilir.
Öğrenci ayrıca zorunlu ve öngörülen ilgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli derslerin
yanı sıra Üniversiteye bağlı her hangi bir bölüm/program tarafından verilen genel kültür ya da
değişik ilgi alanlarındaki dersleri de alabilir. Öğrencinin ilgili bölümün seçmeli ders havuzun-
daki seçmeli dersler dışında almış olduğu bu derslerin başarı durumu öğrenim belgesinde Ye-
terli (YE)/Yetersiz (YS) olarak belirtilir.
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(8) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından her programın özelliğine
göre hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yapılır.

(9) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir dersin kredisinin hesaplanma-
sında 1 saat teorik ders 1 kredi, 1 saat uygulama ve/veya laboratuar 0,5 kredi olarak alınır. Uy-
gulamalı teorik dersin kredisi, o dersin haftalık uygulama veya laboratuar saatlerinin yarısıyla
haftalık teorik saatinin toplamından elde edilir. Senato tarafından not ortalamalarına katılma-
yacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uy-
gulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(10) Bir eğitim-öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında her yarıyıl için ders
ve uygulama kredisi 30 AKTS’dir. İki yıllık önlisans programlarında ders ve uygulama kredi
toplamı 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredi toplamı 240
AKTS’dir.

(11) Öğrenci farklı birimler veya aynı birimin farklı sınıfları tarafından hazırlanan ders
programlarında çakışan iki derse kayıt olamaz. Ancak, öğrenci daha önce almış ve devam şartını
yerine getirmiş olduğu bir ders ile bu dersle çakışan başka bir derse kayıt yapabilir. Bu durumda
öğrenciden devam şartını yerine getirmiş olduğu derse katılma şartı aranmaz, öğrenci bu dersin
sadece ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmakla yükümlüdür. Dönem ödev ve pro-
jelerinin ara sınav yerine sayıldığı derslerde öğrenci dönem ödevi ve projelerini yapmakla yü-
kümlüdür. Ancak, dersi veren öğretim elemanı öğrenciden yeni ödev ve proje istemeden öğ-
rencinin en geç bir önceki dönem yapmış olduğu ödev ve projeleri kabul edebilir.

(12) Özel hükümlerle belirtilmediği sürece öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğ-
renci bir yarıyılda teorik ve uygulama dâhil en fazla 30 AKTS kredisi ders alabilir. Ancak ders
tekrarı durumunda olan ve/veya alt yarıyıldan dersi olan bir öğrenci tekrar derslerine öncelikle
kayıt olmak ve tekrar aldığı dersin devam zorunluluğunu daha önce yerine getirmiş olmak şar-
tıyla bir yarıyılda toplam en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Fakat, AKTS kredi sa-
yısına bakılmaksızın, bir yarıyılda öğrencinin alabileceği ders veya uygulamaların toplam sa-
yısı, ilgili yarıyılın normal ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

(13) Başarısız (GNO’su 59 veya daha düşük) olan öğrenciler üst yarıyıl/yıldan ders ala-
mazlar. Genel not ortalaması en az 75 olan başarılı öğrenciler; bir yarıyılda alabileceği en fazla
kredi sayısını (40 AKTS) aşmamak koşuluyla üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(14) Meslek yüksekokulları hariç fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda, ön koşullu
derslerin koşulunu yerine getirmek şartıyla; genel not ortalaması 75-85 arası olan öğrenciler
üst yarıyıldan/yıldan bir ders, genel not ortalaması 86 ve üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıl-
dan/yıldan üç ders alabilirler. İstisnai durumlar, öğrencinin bir yarıyılda alabileceği en fazla
kredi sayısını (40 AKTS) aşmamak koşuluyla, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üst yarıyıldan/yıldan alınacak derslerin seçimi, da-
nışmanın önerisi ile gerçekleştirilir.

(15) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden
fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde 25’ten;
uygulama, uygulamalı teorik veya seçmeli derslerde 10’dan daha az olamaz. Bir grupta asgarî
öğrenci sayısının hesaplanmasında sadece dersi ilk kez alan öğrenciler ile dersten başarısız
olup dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler dikkate alınır. Genel not ortalamasını veya
geçme notunu yükseltmek amacıyla dersi tekrar alan öğrenciler dikkate alınmaz. Bir grupta
bulunacak öğrenci sayısında sınırlama var ise dersten başarısız olup dersi tekrar almak zorunda
olan ve zorunlu veya seçmeli olarak dersi ilk kez alan öğrencilere öncelik verilir. Ayrıca, genel
not ortalamasını yükseltmek amacıyla dersi tekrar alan öğrenciler arasından ilgili dersten en
düşük notla geçen öğrencilere öncelik verilir.
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(16) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler ka-
yıtlı oldukları bölüm/program için açılan grupla dersi almak zorundadır. Alttan (ilk kez veya
tekrar) ders alan ve kendi grubuyla dersi aldığı zaman dersi başka bir ders ile çakışan öğrenci-
lerin hangi grupla ders alacakları ve istisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi
ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(17) Bir öğrenci, bir yarıyılda alabileceği en fazla kredi sayısını aşmamak ve en düşük
not aldığı derslere öncelik vermek koşuluyla not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce
almış olduğu en fazla üç dersi tekrar alabilir. Bir dersin tekrar alınabilmesi için dönem başında
o derse kayıt yapmak zorunludur. Başarılı oldukları dersi tekrar alan öğrencilerden o derse de-
vam şartı aranmaz. Bu öğrenciler sadece ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmak zo-
rundadırlar. Dersi tekrar alan öğrenciler dilerlerse derse devam da edebilirler.

(18) İlgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve genel not ortalaması en az 75,00
olan öğrenciler; ders programının çakışmaması ve danışmanın onayı koşuluyla öğrencisi olduğu
öğretim programı dışında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla dört ders alabilir. Öğrencinin zo-
runlu seçmeli dersler dışında almış olduğu bu derslerin başarı durumu öğrenim belgesinde Ye-
terli (YE)/Yetersiz (YS) olarak belirtilir.

(19) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda ala-
mayan öğrenciler, verildiği ilk dönemde bu dersi almak zorundadır.

(20) Öğrenciler başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu ve il-
gili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya
program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilir.

(21) İlgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler
aynı dersi tekrar alabilir veya danışman onayıyla bu dersin yerine sayılabilecek ilgili dönemde
açılmış olan eşdeğer kredili seçmeli başka bir dersi alabilir.

(22) Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkân veren yö-
nelme/uzmanlık ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp
başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzmanlık ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzman-
lık ders grubu değişikliği yapan öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp ba-
şarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aran-
maz, ancak iptal edilen dersler not döküm belgesinde (transkript) Bırakılmış Ders (BR) olarak
gösterilir.

Başka üniversitelerden yaz yarıyılında ders almak
MADDE 19 – (1) Yaz yarıyılında başka üniversitelerden derslerin alınıp alınamayaca-

ğına Senato karar verir. Bir öğrencinin başka bir üniversiteden yaz yarıyılında ders alabilmesi
için öğrencinin ilgili dersi daha önce alıp başarısız olmuş olması veya mezun olabilmesi için
sadece ilgili dersinin kalmış olması gerekir.

(2) Yaz yarıyılında öğrenci başka bir üniversiteden en fazla üç ders alabilir.
(3) Başka üniversitelerin yaz yarıyılı öğretiminden ders alınmasına Senato onay verirse,

ders almak isteyen öğrenci ilk önce kendi birimlerine dilekçeyle başvurur. Öğrenci dilekçede
hangi dersi hangi üniversitenin hangi fakülte veya yüksekokulundan almak istediğini ve ders
kredilerini belirtir.

(4) İlgili kurul öğrencilerin taleplerini uygun görürse Senatoya sunar. Senatonun
onayından sonra dersi almak isteyen öğrencilerin listesi ilgili dekan/müdür tarafından yaz
yarıyılında dersi verecek olan üniversitenin ilgili birimine resmî yazıyla bildirilir.

(5) Yaz yarıyılında dersi veren üniversitenin ilgili birimi yarıyıl sonunda öğrencilerin
almış oldukları geçme notlarını öğrencilerin kayıtlı olduğu birime resmî yazıyla bildirir.

(6) İlgili kurul öğrencilerin almış oldukları notların öğrenci otomasyonuna işlenmesi
kararını verir. Öğrencilerin başka üniversitelerden yaz yarıyılında almış oldukları derslerin geçme
notları 100’lük not sistemine göre ise Üniversitemizde almış oldukları derslerin geçme notları
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gibi değerlendirilir. Öğrencilerin başka üniversitelerden almış oldukları geçme notları harf veya
4’lük not sistemine göre ise; varsa ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosu aksi takdirde Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu not dönüşüm tablosu kullanılır.

(7) Başka üniversitelerden yaz yarıyılında alınan derslerin geçme notları öğrencinin da-
ha önce başarısız olduğu dönemdeki aynı derslerin notları yerine yazılır ve aynı ders döneminin
not ortalaması ile genel not ortalamasına katılır.

Başka üniversitede özel öğrenci statüsünde ders almak
MADDE 20 – (1) Özel öğrencilik ile ilgili işlemler 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 Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Senato tarafından düzenlenir.

(2) Başka üniversitelerde herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenci-
ler; sağlık ve benzeri sorunlar nedeniyle Üniversitenin fakülte veya yüksekokullarında belli
bir yarıyıl/yıl özel öğrenci statüsünde ders alabilirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler de bilgi ve
becerilerini artırmak amacıyla Üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında ilgili mevzuat
çerçevesinde özel öğrenci statüsü ile ders alabilirler.

(3) Özel statüde başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenci hangi üniversiteye ne
kadar süreyle gitmek istediği talebini gerekçesiyle birlikte ilgili kurula sunar. İlgili kurulun
uygun görmesi ve Senatonun onaylamasından sonra öğrenci gitmek istediği üniversiteye baş-
vurur.

(4) Öğrencinin özel statüyle gittiği üniversitenin ilgili biriminin yarıyıl/yıl sonunda öğ-
renci tarafından alınan geçme notlarını öğrencinin kayıtlı olduğu birime resmî yazıyla bildir-
mesi şartıyla, ilgili kurul bu notların öğrenci otomasyonuna işlenmesi kararını verir. Öğrenci-
lerin özel statüde başka üniversitelerden almış oldukları derslerin geçme notları Üniversite-
mizde almış oldukları derslerin geçme notları gibi değerlendirilir.

Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmeliğe uygun bir akademik program izle-

mesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi veya görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık
görevleri, öğretim üyelerine veya görevlilerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Yeterli sayıda öğ-
retim üyesinin veya görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri de danışman
olarak atanabilir.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim dalı başkanları veya
program başkanları tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt sü-
resi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu du-
rumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine, bu fıkrada
öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim üyesi veya görevlisi görevlendirilir ve bu gö-
revlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm baş-
kanının veya program başkanlarının görüşü alınmak suretiyle ilgili yönetim kurulunca karara
bağlanır.

(4) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu
program çerçevesinde her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler
hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler;
öğrencinin başarı durumu, derslerin program içindeki dağılımı ve derslerin özellikleri göz önü-
ne alınarak danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.

(5) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini da-
nışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(6) Ders kayıtlarında her hangi bir hata veya eksikliğin tespit edilmesi durumunda öğ-
renci danışmanını bilgilendirmek ve gereğini talep etmekle sorumludur. Her türlü ders kaydının
zamanında yapılması ve kayıt yenileme işlemlerinde birinci derecede öğrenci sorumludur.
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Öğrencinin ihmalinden kaynaklanan yanlış ders alma, başarısız olduğu dersleri tekrar almama
veya alması gereken dersleri almamaktan dolayı mezuniyetinin gecikmesinden danışman so-
rumlu tutulmaz. Ancak, danışmanın ihmalinden dolayı öğrencinin mağduriyeti söz konusu
olursa danışman sorumlu tutulur ve ilgili kurul veya Senato tarafından gereği yapılır.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme

sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin
ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Ancak, bir dersin devam şartını yerine getiren
ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi
tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Uygulamaların başarısızlık nedeniyle
tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili kurul karar verir.

(2) Uluslararası bilimsel etkinlik, spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılan öğrenciler, Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlen-
dirilen öğrenciler ile fakülte dekanlığı, yüksekokul müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarınca
kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren faaliyetler için görevlendirilen öğrencilerin derse ka-
tılmadıkları süreler devamsızlık süresinin dışında tutulur.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan öğrencilerin derse katılmadıkları raporlu sü-
releri devamsızlıktan sayılır. Raporlu olunan toplam süre teorik derslerin süresinin %30’unu,
uygulama ve/veya laboratuarların süresinin %20’sini aştığı takdirde rapor, izne dönüştürülerek
öğrenci o yarıyıl için izinli sayılabilir ve ilgili dönemde kaydını dondurabilir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavların yapılması
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem
sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim ele-
manı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yıl sonu
sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavının yapılmayacağı durumlarda ilgili
mevzuat esasları uygulanır.

(3) Yarıyıl/yıl içi, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları, dekanlıklar, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki
hafta önce ilan edilir.

(4) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri ilgili dekanlıklar, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu müdürlükleri veya bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınav-
lardan en az on iş günü önce ilgili birim tarafından ilan edilir. İlan edildikten sonra sınav tarih-
leri (sınav haftaları) toplu olarak ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Dersi
alan bütün öğrencilerin yazılı talebi ve dersi veren öğretim elemanının uygun görmesi, öğretim
elemanının ilan edilmiş sınav tarihinde başka bir yere gitmek zorunda olması veya benzer müc-
bir sebeplerden dolayı dersin sınav tarihi değiştirilebilir.

(5) Bazı dersler için dönem ödevi veya dönem projesi gibi faaliyetler ara sınav olarak
değerlendirilebilir. Bu dersler için ayrıca normal ara sınav da yapılabilir.

(6) Bir öğretim programında ilgili yarıyıla/yıla (ilgili sınıfa) ait en fazla iki dersin sınavı
aynı günde yapılabilir. Alt veya üst yarıyıldan/yıldan ders alan öğrenciler için ayrı bir sınav
programı yapılmaz; bu öğrenciler bir günde en fazla dört dersin sınavına girebilirler, aynı günde
dörtten fazla sınavları olması halinde ise girmedikleri sınavlara daha sonra başka bir grupla gi-
rebilir veya mazeret sınavı hakkını kullanarak bu sınavları telafi ederler.
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(7) Sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
(8) Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrenci, idare veya ilgili

yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
(9) Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrenciler sı-

navlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimliği ile yönetimce
istenecek başka belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır.

(10) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran,
kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğ-
renciye, o sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve hakkında tutanak tutularak disiplin soruşturması
açılır.

Mazeret sınavı
MADDE 24 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen

öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı ola-
rak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav hakkını idarece
akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2) Yarıyıl ve yıl sonu mazeret sınavları normal sınav tarihinden sonraki ilk hafta içe-
risinde yapılır.

(3) Alt ve üst yarıyıl/yıllardan aldıkları derslerden dolayı aynı gün ve saatte sınavları
çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları şartıyla giremedikleri sınavlar
için mazeret sınavı hakkı tanınır.

(4) Yarıyıl ve yıl bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz ve bütünleme sınavına
girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 25 – (1) Sınavlarda öğrencilerin başarı durumları 100’lük puan sistemine

göre rakamla belirtilir. Sınavı yapan öğretim elemanı, istisnai durumlar hariç, sınav tarihini ta-
kip eden on iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Sınavı yapan öğretim elemanı bütün
sınav kâğıtlarını, sınav tutanaklarını ve sınav sonuçlarını iki yıl süreyle arşivleyerek saklar.
Öğretim elemanının Üniversiteden ayrılması durumunda sınav evrakları fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu arşivinde saklanır.

(2) Dersi veren öğretim elemanı öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu aldıkları geçme notlarını
öğrenci otomasyonuna işler, öğrenci otomasyonundan aldığı ders geçme notu listesini imzala-
yarak ilgili birime teslim eder. Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu sınavı gibi işlem görür.

(3) Notların öğrenci otomasyonuna sehven yanlış girilmesi durumunda, ders notları
otomasyona işlendikten en geç iki gün sonra ilgili öğretim elemanının yazılı talebi şartıyla, yö-
netim kurulu kararına gerek kalmadan notlar düzeltilir.

(4) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili bi-
rime dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz üzerine öğretim elemanı konunun kendisine intikal
ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde sınav kâğıdını inceler, sonuç yazılı ve gerek-
çeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun onayından
sonra yapılabilir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı durumu
MADDE 26 – (1) Herhangi bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirilmesi en az bir ara

sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Her dersin değerlen-
dirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların
başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

(2) Ara sınavların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna
katkısı %60’tır. Ödev ve uygulama sınavları ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir veya
ara sınav veya yıl sonu sınavlarına dâhil edilerek hesaplanabilir.
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(3) Bir dersten başarılı olmak için öğrencilerin ödev, proje, uygulama sınavı, ara sınav
ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başarı notuna katkılarının toplamının 100 puan üzerinden en
az 60 puan olması gerekir. Yarıyıl/yıl sonu (final) ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen
veya girdiği halde 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenci ara sınav notu yüksek
olsa dahi ilgili dersten başarısız sayılır.

(4) Uygulaması (laboratuarı) olan teorik uygulamalı derslerde uygulama sınavından
başarısız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu (final) sınavına katılamaz ve ertesi yıl ilgili dersi tekrar
almak zorundadır.

(5) Öğrencinin başarısız olduğu bir dersi tekrar alması durumunda, dersi daha önce kaç
kez aldığına bakılmaksızın, öğrencinin aldığı en yüksek yarıyıl/yıl sonu ders geçme notu öğ-
rencinin transkriptinde görülür ve bu not öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında
kullanılır. Öğrencinin daha önce almış olduğu ders notları yarıyıl/yıl (dönem) karnesi olarak
işlem görür.

(6) Genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce 60 ilâ 84 arasındaki bir notla
geçmiş olduğu bir dersi tekrar alan öğrencinin genel not ortalamasında en son aldığı yarıyıl/yıl
sonu notu dikkate alınır ve öğrencinin transkriptinde bu not görünür. Ancak en son alınan not
60’tan daha düşük ise öğrencinin yarıyıl/yıl sonu notu 60 kabul edilir ve transkriptte geçme
notu 60 olarak görünür. Genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla bir dersi tekrar alan öğ-
renci için bu derse devam zorunluluğu yoktur, ancak isterse derse devam edebilir.

(7) Öğrencilerin başarı durumları ve genel not ortalamaları transkriptlerinde 100’lük
puan sistemine göre belirtilir. Transkripte ayrıca 100’lük puan sistemine göre olan genel not
ortalamasının 4’lük puan sistemi ve harfli sisteme göre karşılıkları da aşağıda Tablo 1’de olduğu
gibi belirtilir.

Tablo 1: Ders Geçme Notları ve Başarı Durumu
Genel Not Genel Not Genel Not
Ortalaması Ortalaması Ortalaması

Başarı Durumu (100’lük Sistem) (4’lük Sistem) (Harfli Sistem)
Pekiyi 90 - 100 4,00 AA
İyi - Pekiyi 85 - 89 3,50 BA
İyi 75 - 84 3,00 BB
Orta - İyi 70 - 74 2,50 CB
Orta 60 - 69 2,00 CC
Orta - Şartlı Geçer 55 - 59 1,50 DC
Şartlı Geçer 50 - 54 1,00 DD
Başarısız 40 - 49 0,50 FD
Başarısız 0 - 39 0,00 FF
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavına
Girmedi (Başarısız) FG 0,00 FG
Devamsız (Başarısız) DS 0,00 DS
Mazeretli MZ -- MZ
Başarılı B 0,00 S
Başarısız BS 0,00 U
Tamamlanmamış/Eksik E -- E
Devam Ediyor DE -- DE
Yeterli YE -- --
Yetersiz YS -- --
Bırakılmış BR -- --
Muaf (Kredisiz) M
Muaf (Kredili) MK
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(8) Öğrencinin başarı durumu ile ilgili yukarıdaki tabloda belirtilen harfli başarı notla-
rına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC, B ve S başarılı notlardır.
b) DC ve DD notları; öğrencinin GNO’sunun 60 ve daha yukarı olması durumunda ba-

şarılı, GNO’sunun 60’ın altında olması durumunda başarısız notlardır.
c) FD, FF, FG, DS, BS ve U başarısız notlardır.
ç) MZ, E ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş notlardır.
d) FG notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarı-

yıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için
kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenimi süre-
since tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GNO/YNO hesabında; ilgili dersin başarı
katsayısı 0,00 alınarak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle (FF notu/0,00)
işleme alınır.

e) DS notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devam-
sızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili ders-
leri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yarıyıl ve genel not ortalamasının
hesaplanmasında bu not 0,00 (FF notu) olarak işlem görür.

f) MZ notu; yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, yarıyıl/yıl sonu
sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin
sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli ol-
madığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına katılmaz. Bu not, daha
sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak ders geçme notuyla değiştirilir.

g) B notu aşağıdaki durumlarda kullanılır:
1) Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulunca ba-

şarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü
olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesabına katılmaz.

2) Muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir.
ğ) BS notu; B notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değer-

lendirilir.
h) E notu; hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl/yıl içinde derse ilişkin gere-

ken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim üyesi/gö-
revlisi tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına katılmaz.
Bu notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren on
iş günü içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini ta-
mamlayamayan öğrencinin notu BS, YE veya rakam olarak işlenir.

ı) DE notu; kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak
doğrudan verilir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından başarı notu verilinceye kadar yarı-
yıl/yıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına
katılmaz. Ayrıca, her iki yarıyıl devam eden bitirme tezi, mezuniyet projesi gibi dersler için de
ilk yarıyıl bu ders notu verilebilir. Her iki yarıyıl devam eden derslerin yıl sonu notu diğer ders-
lerle beraber ikinci dönemin (Bahar Yarıyılı) sonunda işlem görür.

i) Kredisiz (sıfır kredili) derslerin başarı değerlendirmesinde Yeterli (Y) veya Yetersiz
(YS) notları verilir.

j) Öğretim programında gerekli dersleri almış öğrencilerin; gün ve saatinin programın-
daki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, öğretim programı dışı aldığı derslerin başarı değer-
lendirmesinde (Y) veya (YS) notları verilir.
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İşaretler
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şe-

kilde tanımlanır:
a) R (tekrar); dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili

dersin tekrar edildiğini gösterir.
b) NC (kredisiz); dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılma-

dan ilgili dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğ-
retim programında belirtilen öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam
krediye sayılmaz ve GNO/YNO hesaplarına katılmaz.

c) TI (transfer-iç yatay geçiş); birimin başka bir bölümünden veya anabilim dalından
iç yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin
notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler ve
kredisiz derslere B notu verilir.

ç) TY (transfer-dış yatay geçiş); başka bir birimden veya yükseköğretim kurumundan
yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin
notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler ve
kredisiz derslere B notu verilir.

d) TD (transfer-dikey geçiş); herhangi bir önlisans programından bir lisans programına
dikey geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu işaretin
kullanıldığı derslere B notu verilir.

e) TS (transfer-diğer kurum yaz yarıyılı); Üniversite tarafından uygun görülüp ilgili yö-
netim kurulunca kabul edilen, Üniversite öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarının
yaz yarıyıllarında alıp başarmış olduğu dersleri için kullanılır. Bu derslerin notları aynen akta-
rılır.

f) T (transfer); dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki
transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Daha önceden başka kurumlarda kıs-
men veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde
okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul edilmiş dersleri bu şekilde değerlen-
dirilir. Bu işaretin kullanıldığı derslere B (S) notu verilir.

g) M (muafiyet sınavı ile muaf, kredisiz); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim
programında öngörülen yabancı dil gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir.
Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz
ve GNO/YNO hesaplarına katılmaz.

ğ) MK (muafiyet sınavı ile muaf, kredili); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim
programında öngörülen temel bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan
bu derslere B notu verilir ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır,
fakat GNO/YNO hesaplarına katılmaz. Bu dersler tekrar edilmez.

h) DP (öğrenci değişim programı); öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci-
lerin almış olduğu, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için kullanılır. Bu derslerin
notları 100’lük sisteme göre ise aynen aktarılır. Öğrencinin değişim programından aldığı not
harf veya 4’lük not sistemine göre ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu
not dönüşüm tablosu kullanılır. Öğrencinin değişim programından aldığı not belirli bir sınır
aralığına göre ise (örn. Çok İyi veya AA = 90-100) her iki sınır değerlerinin ortalaması
(örn. 90 + 100 / 2 = 95) alınır.

ı) TK (tek ders sınavı); dersin tek ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.
i) CY (çift anadal programı/yan dal programı); dersin çift anadal programı (ÇAP)/yan

dal programı dâhilinde alındığını gösterir.
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j) ES (öğrenim süresi sonu ek sınavlar); normal eğitim süresini doldurmuş, fakat mezun
olamamış öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınmış olan sınav hakları
çerçevesindeki dersleri için kullanılır.

Akademik başarı not ortalamaları, başarılı öğrenci, başarısız öğrenci
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait Yarıyıl/Yıl Sonu Not Ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm dersler için hesap-
lanan Genel Not Ortalaması (GNO) ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden alınmış başarı notlarının ilgili dersin kredisi ile çar-
pılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle ve bu Yö-
netmeliğin ilgili maddeleri göz önünde tutularak elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya
çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten
küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak he-
saplanır.

(3) Bir yarıyıla/yıla ait YNO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GNO hesabı
için ise, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde bu Yö-
netmeliğin ilgili maddelerine göre transkripte işlenen en son başarı notları kullanılır. Kayıtlı
bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YNO veya GNO belirlenirken öğretim programında belir-
tilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) Başka üniversitelerden yaz yarıyılında alınan derslerin geçme notları öğrencinin da-
ha önce başarısız olduğu dönemdeki aynı derslerin notları yerine yazılır ve aynı yarıyıl ile genel
ağırlıklı not ortalamasına katılır.

(5) Bulunduğu yarıyıl/yıl sonu itibariyle GNO’su en az 60 olan ve alt yarıyıldan/yıldan
başarısız olduğu dersi bulunmayan (50’den düşük notu olmayan) öğrenci başarılı öğrenci olarak
tanımlanır. Bulunduğu yarıyıl/yıl sonu itibariyle GNO’su 59 veya daha düşük olan öğrenciler
başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda

alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.
(2) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek için 60’tan 84’e kadar olan notlarla başarmış

oldukları dersleri danışmanın onayı ile tekrar alabilirler. 84’ten daha yüksek notlarla başarılmış
dersler tekrar alınamaz. Bu şekilde dersleri tekrar alan bir öğrencinin en son aldığı yarıyıl/yıl
sonu geçme notları genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır ve öğrencinin trans-
kriptinde bu ders geçme notu görülür. Ancak dersi tekrar alan başarılı öğrencinin en son aldığı
not 60’tan daha düşük ise öğrencinin yarıyıl/yıl sonu notu 60 olarak hesaplanır ve öğrencinin
transkriptinde geçme notu 60 olarak görünür.

Tek ders sınavı
MADDE 30 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden,

devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için
GNO’sunun en az 60 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş olan öğrencilere; bu sınav
sonucu alacağı notun katkısıyla GNO’sunu en az 60,00 düzeyine çekebilecek durumda olması
koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav
günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Tek ders sınavına giren öğrencilerin ara sınav notları dikkate alınmaz, tek ders sı-
navında alınan not ders geçme notu olarak kabul edilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki ya-
rıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına
girer.

(3) Yürürlükteki mevzuat zorunlu kılıyorsa, bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın
öğrenci katkı payını öderler.
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ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin alması gereken (zo-

runlu) bütün derslerden ve seçmeli kredili (ilgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli)
derslerden başarılı olması ve GNO’sunun en az 60,00 olması gerekir. Kayıtlı olduğu öğretim
programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başa-
rıyla tamamlayan, başarısız olduğu dersi bulunmayan ve GNO’su 60,00 veya daha yüksek olan
öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Yarıyıl/Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalamasına (YNO)
bakılmaksızın, başarısız olduğu (FD ve daha düşük) dersi olmayan bir öğrenci, şartlı geçmiş
olduğu (DD ve DC) dersleri olsa bile Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GNO) 60 ve daha
yukarı olması durumunda başarılı sayılır ve bu öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GNO’su 85,00 ile 89,00 arasında olan
öğrenciler onur öğrencisi, GNO’su 90 ve daha yüksek olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi
olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri program-
dan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GNO’nun
60 olma şartını yerine getiremeyen öğrencilere; GNO’larını yükseltmek üzere diledikleri son
iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girerler. Aynı derse ait öğren-
cinin aldığı en yüksek not dikkate alınır. Öğrencinin, yürürlükteki mevzuata göre ödemesi ge-
rekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptır-
ması gerekir.

(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sı-
nırsız hak kullanma durumunda olan öğrencilerin katkı payı ödeyip ödemeyecekleri yürürlük-
teki mevzuata göre belirlenir. Öğrenciler her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını ya-
parak kayıtlarını yeniler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Çift anadal programlarında öğrenciye, anadal lisans programından mezuniyet hak-
kını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans prog-
ramından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese
bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal ikinci lisans diploma-
sının normal lisans eğitim-öğretimi için tanınan azami süre içerisinde tamamlanması zorunlu-
dur. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından ve-
rilir.

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal ser-
tifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifika-
larda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından me-
zuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile anadal lisans prog-
ramına ait diplomasını alabilir. Yan dal sertifikasının normal lisans eğitim-öğretimi için tanınan
azami süre içerisinde tamamlanması zorunludur.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(8) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve önlisans diplo-
masıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yan dal sertifikasının ne şekilde değerlendi-
rileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir.
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(9) Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir.

Lisans öğrencilerinin önlisans diploması alması
MADDE 32 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğren-

cilerden, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara,
başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak baş-
vurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili

öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile
öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki amiri veya rektörlükçe verilecek bir belge ile belgelenmiş

olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış ol-
ması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) Öğrencinin kesinleşmiş bir mahkumiyet hali olması.
f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma
ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-
ması.

(2) Bu nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
(3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde

sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca,
(d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (e) bendinde belirtilen
hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur.

(4) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya
çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına
bağlıdır. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(5) Kayıt dondurma süresinin bitiminden önce mazereti sona eren öğrenciler, dilekçeyle
başvurarak ders başlamanın en geç ikinci haftası içerisinde ilgili yarıyılda veya bir sonraki ya-
rıyılda ilgili yönetim kurulu kararıyla eğitimlerine devam edebilirler.

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
İlişik kesme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik ve yürürlükteki ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerde

gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ilgili yönetim kurulu kararı ile
kesilir.
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(2) İlişiği kesilen öğrenciler başvurmaları halinde bu Yönetmeliğin öngördüğü gerekli
şartları sağlıyorlarsa önlisans diploması alabilir ya da meslek yüksekokullarının benzer ve uy-
gun programlarına intibak ettirilebilirler.

(3) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kaydı silinen öğ-
renciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığının belirlediği esaslara göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yer-
leştirilebilir.

Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılma
MADDE 35 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı ol-

duğu birime başvurması gerekir. Başvuru, ilgili yönetim kurulunca incelenerek öğrenci hak-
kında kayıt silme kararı alınır.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir
belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim
yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçiş, Ders Muafiyeti ve Öğrenci Değişimi

Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak
MADDE 36 – (1) Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak hususunda 18/3/1989 ta-

rihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler
MADDE 37 – (1) Üniversite içi yatay geçişler, merkezi yerleştirme puanıyla yatay ge-

çişler ve yatay geçişlerde ders muafiyeti hususunda 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dikey geçişlerde ders muafiyeti
MADDE 38 – (1) Dikey geçişlerde ders muafiyeti hususunda 19/2/2002 tarihli ve

24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Yeni kayıtlarda ders muafiyeti
MADDE 39 – (1) Üniversitelerin fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu prog-

ramlarına bir süre devam ettikten veya bu programlardan mezun olduktan sonra üniversite giriş
sınavına girerek Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce kayıtlı bulundukları
yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından iti-
baren en geç iki hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran
öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim-
öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan
öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve
hangi derslerden muaf olacağını belirler.

(3) Öğrencinin her yarıyılda 30 AKTS ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin
tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl (başla-
yacağı sınıf) belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini
kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar aynı zamanda öğrenciye tebliğ edilir.
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(4) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan
muaf olmadığı dersleri öncelikle tamamlamak zorundadır.

(5) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu derslerin yerine, bulunduğu yarı-
yıl/yılın toplam AKTS saat miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

(6) Öğrenci muaf olduğu dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar ve Socrates, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm
öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. İlgili mevzuat ve yapılan anlaşmalarda belir-
tilmediği sürece öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programla-
rına katılamazlar.

(2) Yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üni-
versitede devam eder ve değişimde geçirdikleri süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğ-
renciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programlarında akademik danışmanın onayıyla ge-
rekli derslere kayıt yaparlar ancak, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayı-
lırlar. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; kendi öğretim programlarındaki ders, uygulama, staj ve
benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanı-
nın önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyet-
lere karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.
Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarısız olduğu dersleri veya bunların eş-
değeri olan dersleri kendi kayıtlı olduğu birimden akademik danışmanın önerisi ile AKTS kredi
açığını kapatacak şekilde tekrar alabilir. Öğrencinin kendi biriminden almış olduğu dersin geç-
me notu diğer yükseköğretim kurumundan almış olduğu geçme notunun yerine sayılır.

(5) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 41 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak

protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller,
18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Ara-
sında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 29/1/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan

Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/85
İşyeri : Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Saray Mah.Üntek Sok. No: 6 Ümraniye/İSTANBUL 
SGK Sicil No : 1291178.034
Tespiti İsteyen : T.Haber-İş Sendikası
İnceleme : Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; Saray Mah. Üntek Sok. No: 6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet
gösteren merkez işyerinde Türkiye genelinde 24 işyerinde değişik şirketlere hizmet sunmakta
olduğu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TTNET A.Ş., SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri
A.Ş., İDO-İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş., Türk Telekomünikasyon
A.Ş., Türk Hava Yolları A.O., TÜBİTAK AR-GE Proje İhalesi Yönetmeliği, Kamu Sertifikas-
yon Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Ba-
kanlığı Merkezi Hastane Randevu Sistemi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı, e-Devlet, Devlet Demiryolları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ve TÜBİTAK BİLGEM gibi farklı kurumlarla yapılan hizmet alım sözleşmeleri gereği çağrı
merkezi hizmetlerinin verildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra nu-
maralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve
güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar ve-
rilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/86
İşyeri : Yeni Yol Katı Hiz. Org. Ltd. Şti.-MCA Bil. İşl. Sos. Hiz.

İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Reşat Mah. 62013 Sok. No: 16 Ceren Ap. Kat: 1 D: 2 
Seyhan/ADANA

SGK Sicil No : 1158622.001
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası 
İnceleme : Yeni Yol Katı Hiz. Org. Ltd. Şti.- MCA Bil. Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda

Tem. Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım söz-
leşmesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi işyerinde sekre-
terlik, büro işleri ile teknik bakım ünitesi destek hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iş-
kolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yeni Yol Katı Hiz.Org. Ltd. Şti.-MCA Bil.  Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit.
Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeli-
ğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan
bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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2014 Kasım Günsüzleri             Kılıç 
1200-27 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Aralık 2014 
PAZAR Sayı : 29198 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/263 
KARAR NO : 2014/192 
Mala zarar verme suçundan Hasan Hüseyin ve Lütfiye Necla oğlu, 30/11/1968 Doğ. 

İstanbul, Beykoz, Paşabahçe Mah. Nüf. Kyt. Sanık ATİLLA MERMİ hakkında İst. 
C.Başsavcılığının 2013/35810 C.Sav. Esas nolu, 17/06/2013 tarihli iddianamesiyle mahkememize 
açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:  

G.D: Mala zarar verme suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 
151/1,62,53/1-a-b-d-e,53/1-c, maddeleri gereğince 3 Ay 10 Gün Hapis Cezasına dair hükmü 
sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 
karar verildi. 10092 

—— • —— 
Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa 

tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır 7201 SK. 
28, 29 maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan 
yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 

S 
Dosya 

No Adı Soyadı Suçu 
Kanun 
Mad. Cezası 

1 E. 2012/8 
K. 2012/8 

VALERNA KOZLOVA- 
Aleksandr ve Natalıa kızı, 
1982 D.lu  

5683 sayılı 
Kanuna 
aykırılık 

5683 S.Y. 
26, 17/6 

2000-TL. idari 
para cezası 

 10080 
————— 

Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa 
tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır 7201 SK. 
28, 29 maddeleri uyarınca hükmün resmi gazetede ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan 
yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 

S 
Dosya 

No Adı Soyadı Suçu 
Kanun 
Mad. Cezası 

1 E. 2012/5 
K. 2012/6 

Aida ALIEVA - Turdubek 
ve Svetlana oğlu, 1978 
D.lu Kırgızistan D.lu  

5683 sayılı 
Kanuna 
aykırılık 

5683 S.Y. 
26, 17/6 

2000-TL. idari 
para cezası 

 10081 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/553 
Karar No : 2014/127 
Sanık Kimliği : Mehmet KARACA, (T.C. Nu: 10253781120) Muzaffer ve Sultan oğlu, 

30.10.1981 d.lu, Malatya, Kale, Düztarla Mah. nüfusuna kayıtlı. 
Suç : İzin Tecavüzü 
Suç Tarihi : 28.06.2001 - 18.05.2012 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 12.03.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 
1 - Terhisli sanık Topçu Er Mehmet KARACA'nın 28.06.2001 - 18.05.2012 tarihleri 

arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.CK.'nın 66/1- b 
maddesi gereğince takdiren ve teşdiden BİR YIL İKİ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 
5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON BİR AY 
YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 18.05.2012 - 25.05.2012 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 25.05.2012 - 
20.07.2012 tarihleri arasında vicahi tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63'ncü maddesi 
uyarınca mahkumiyetinden indirilmesine, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 
alınarak, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 50/1-a 
ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına 
çevrilerek Sanıktan NETİCETEN YEDİ BİN (7000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 
nihai adli para cezasının Sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 
ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 
TCK'nun 52/4'ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 
sanıktan, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4'ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (ihtar yapılamadı.) 

Sanık hakkında takdiren 5271 sayılı CMK'nın 231'nci maddesi uyarınca hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararının uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

2 - Sanık hakkında mahkememizce çıkartılan yakalama emrinin toplatılması için Askeri 
Savcılığa müzekkere yazılmasına, 

ASKERİ SAVCILIĞIN TALEBİNE UYGUN SANIĞIN YOKLUĞUNDA, karar verildi. 
Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196'nci ve 197. maddeleri gereğince kararın Sanığa, 
Askeri Savcıya ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209'ncu 
maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya 
da sanık ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye 
verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz 
edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği 
alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
 9774 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:  
1 - İhalenin Konusu; 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait toplam 24 

Kalemden oluşan 7 Grup Deklase Malzemenin mevcut haliye muhammen bedelleri üzerinden 
Kapalı Zarf Ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler; 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğüne Ait Satılacak 

Deklase Malzemelerin Listesi 
 

MALZEME CİNSİ MİKTAR MUHAMMEN 
BEDEL 

TEMİNAT %10 

1 LAND ROVER 110-70 
KAPTIKAÇTI YEDEKLERİ 

1 (Ad.) 15,00  

2 HITACHI EKSKAVATÖR 750 
YEDEKLERİ 

16 (Ad.) 4.065,00  

3 LASTİKLER 4 (Ad.) 3.000,00  

4 PİK MALZEME 4.100 (Kg.) 3.690,00  

5 KİMYEVİ (İNORGANİK) 
MADDE 

16.800 (Kg.) 5.040,00  

6 YAĞLAR 2.775 (Kg.) 6.937,50  

7 AMBALAJ MALZEMELERİ 137.500 (Ad.) 41.250,00  

GENEL TOPLAM 63.997,50  

 
3 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi 
a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA  
c) Telefon Numarası : 0 274 461 34 00  
d) Faks Numarası : 0 274 461 34 03 
e) Elektronik Posta Adresi : mycoskun@etimaden.gov.tr 
f) İlgili kişinin adı/soyadı/ünvanı : Mustafa Yasin COŞKUN - Satın Alma İşlemleri 

Sorumlusu 
g) Son teklif verme tarihi/saati : 24.12.2014 - 14:00 
4 - İhaleye Katılabilme Şartları; 
İstekliler; 
4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif 

mektubunu, 
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4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 
adresini gösteren belgeyi, 

4.3. Teklif Sahibinin, 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 
4.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

4.5. Deklase Malzemeleri Görme Belgesini, 
4.6. Satış ihalesi yapılacak deklase malzemeler için, teklif edilen fiyatın % 10 'u 

oranındaki süresiz banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise muhasebe 
birimine veya İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. EMET TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25 
numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgeyi, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış 

Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
Teklif zarfının üzerine; "24 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI" ve ihaleyi yapan 
idarenin açık adresi "EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 43700 - EMET / KÜTAHYA" 
ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 
şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 
gönderebilirler. 

4.10.Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

5 - Şartnamenin Temin Edileceği Yer 
Deklase Malzemelerin satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adresten ücretsiz olarak 

temin edilebilir. 
a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / 

KÜTAHYA 
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr 
6 - Diğer Hususlar 
6.1. Toplam 24 kalemden oluşan 7 Grup Deklase Malzemenin tamamı için teklif 

verileceği gibi gruplara kısmi teklifte verilebilecektir. Bu durumda teklifte bulunulan grubun 
muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta 
tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif 
sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep 
edemezler. 10738/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 
“Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 
maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü 
nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararnamenin 20 nci maddesi gereğince; 
başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda 
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli 
yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARET 
Başvuru No : C2008/023 
Başvuru Tarihi : 15.04.2008 
Başvuru Sahibi : Eflani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı 
Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kat: 3 EFLANİ 
Coğrafi İşaretin Adı : Eflani Cember Bezi 
Ürünün Adı : Bez 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 
Coğrafi Sınırı : Türkiye 
Coğrafi İşaretin Kaynaklandığı Alan : Eflani 
Kullanım Biçimi : Markalama 
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Eflani Cember Bezi yörede başörtüsü olarak kullanılan pamuklu ince bir dokumadır. İnce 

beyaz zemin dokuma üzerinde belirginleşen değişik motifler, yine beyaz renkte ancak daha kalın 
pamuk ipliği ile dokuma sırasında oluşturulur. 

Eflani Cember Bezi’nin yüzey kompozisyonlarında belirginleşen ortak özellik 
cemberlerin karşılıklı kısa kenarlarında yer alan beyaz konturlü ince bir bordo çizgi ve Top Fitil 
motifi ile oluşturulan ve eşit aralıklarla tekrarlanan üç sıra beyaz şerittir. Bu beyaz çizgiler, çizgili 
kompozisyon gösteren Top Fitil, Çift Fitil ve Analı Kızlı motiflerinden oluşturulan cemberler 
hariç diğer Eflani Cemberleri’nin tümünün kısa kenarlarında uygulanmaktadır. Nadir olarak bu 
şeritlerin 4 sıralı uygulamalarına da rastlanmaktadır. 

Mekikli cemberlerde Tek Fitil, Çift Fitil, Top Fitil, Analı Kızlı, Şatır Eteği motifleri 
bulunmaktadır. Motifleri elle oluşturulan işlemeli cemberlerde Yılan Eğrisi, Baklava Kesimi, 
Tülü Perde, Göveç İçi, Kovalama, Şeker Kestirmesi, Kabak Çiçeği ve Yapraklı motifleri 
uygulanmaktadır. 

Üretim Metodu: 
Eflani Cemberlerinde farklı yapısal özellik gösteren 4 çeşit pamuk ipliği kullanılır. Zemin 

dokumada atkı ve çözgü ipliği olarak NE 20/1 kıvrak ince tek kat bükümlü beyaz renkli pamuk 
ipliği, desen atkısı olarak cember yüzeyinde mekik kullanılarak enine çizgiler halinde uzanan 
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motifleri oluşturmada NE 12, işlemeli cemberlerde motif oluşturmada yörede “şeker ipi” olarak 
tanımlanan kalın 3 kat bükümlü NE 5/3, 4 tur/cm S bükümlü beyaz pamuk ipliği, cemberlerin kısa 
kenarlarında yani dokumaların başlangıç ve bitiminde uygulanan bordo renkli ince çizgileri 
oluşturmada ise orta kalınlıkta, tek bükümlü 5 tur/cm Z bükümlü NE 9/1 numaralı iplikler 
kullanılmaktadır. İplikler piyasadan hazır olarak temin edilir. 

Bu ipliklerden çözgü ipliği olarak kullanılanlara “eriş”, atkı ipliği olarak kullanılanlara ise 
“argaç” denir. Çözgü ipinin hazırlanması için “çirişleme” veya “haşıllama” adı verilen bir işlem 
gerçekleştirilir. Bir çözgülük haşıllama yapmak için 4500 gr iplik gerekmektedir. Bu işlem için 1 
kg un ve 20 lt suya ihtiyaç vardır. Un 1,5-2 lt suda ezilerek bulamaç hale getirilir. Daha sonra 
kaynamakta olan suyun içine yavaş yavaş akıtılırken tortulaşmaması için sürekli karıştırılarak 
çorba kıvamında pişirilir. Kaynar durumdaki bu haşıl maddesi bir leğen içine serilmiş olan 
çözgülük pamuk iplik çilelerinin üzerine dökülür. Biraz soğuduktan sonra el yardımıyla çilelerin 
haşılı emmesi sağlanır. Tamamen soğuyana kadar bekletilen ve haşılı iyice emen iplik çileleri 
sıkılıp çırpılarak serin bir yere asılır. Zaman zaman iki el arasında gerilip çırpılarak ipliklerin 
birbirinden ayrılması ve düzgünleşmesi sağlanır. İplikler nemli iken çözme işlemine geçilir. 
Eflani ilçesinde çözme işlemi yalnızca “dolap”ta yapılmaktadır. 

Dokuma için “düzen” adı verilen bütün bölümleri ahşap olan iki gücülü, basit tip yüksek 
el tezgahları kullanılır. En fazla 55-60 cm eninde kumaş dokunabilen bu tezgahlarda, 
dokumacının ve bulunduğu yerin durumuna göre küçük şekil değişiklikleri gösterdiğinden ölçü 
birliği bulunmamaktadır. Bu tezgahlardaki dokuma örgüsü bezayağıdır. Dokuma yüzeyinde 
görülen motifler farklı kalınlıktaki ilave atkı ipliklerinin çözgü iplikleri ile bezayağı bağlantısı 
kurması suretiyle oluşturulmaktadır. 

Eflani Cember Bezi motif oluşturma tekniğine göre mekikli ve işlemeli olmak üzere ikiye 
ayrılır. 

Mekikli Cember Bezi: Dokuma yüzeyinde görülen enine çizgiler farklı renk ve 
kalınlıktaki desen atkı ipliğini taşıyan mekiğin, açılan ağızlıkla çözgü iplikleri arasından 
geçirilmesi sureti ile oluşturulur. Kısa kenarlarda bordür biçiminde yer alan çizgiler Tek Fitil, Çift 
Fitil, Top Fitil ve Şatır Eteği denen motifler bu teknikle dokunmaktadır. 

İşlemeli Cember Bezi: Motifler dokumanın genişliğince boydan boya geçirilen zemin 
atkısından sonra değiştirilen ağızlıktan farklı kalınlıktaki desen atkılarının el ile tek tek 
geçirilmesi suretiyle dokunur. Motifleri oluşturacak olan atkı iplikleri, dokuma yüzeyindeki 
kompozisyona göre gerekli yerlerde açılmış olan ağızlığa parçalar halinde yerleştirilir. Motiflerin 
büyüklüğüne göre uzun veya kısa olabilen ya da küçük yumaklar halinde bulunan bu atkı 
ipliklerinin uçları çözgü ipliklerinin arasından yukarıya çekilirler. İkinci ayakçağa basılarak 
ağızlık değiştirilir ve desen atkıları yukarıya çekilmiş oldukları yerden aynı sayıdaki çözgü ipliği 
arasından geri dönüş yaparak tekrar yukarı alınırlar. Desen atkısına bu şekilde yaptırılan geçiş 
sayısı motif özelliğine göre iki ya da üç sıra olabilmektedir. Desen atkısının iki ya da üç sıra 
geçişi ile motif oluşturulduktan sonra boydan boya zemin atkısı atılmaktadır. 

Eflani Cember Bezi’nde motifleri oluşturan desen atkısı sıraları arasında en az dört sıra 
zemin atkısı bulunmaktadır. Yani zemin atkı ve desen atkı sırası 2:4, 3:4, 3:6 vb. düzende 
olabilmektedir. İşlemeli Cember Bezi’nde bulunan motifler, mekikli Cember Bezi motiflerine 
oranla daha küçük boyutludur. Motif boyutlarının küçüklüğü motifleri oluşturan desen atkı 
ipliklerinin çözgü iplikleri arasından el ile tek tek geçirilmesine, yöresel ifadeyle işlenmesine 
imkan sağlamaktadır. Ayrıca dokumanın yüzey kompozisyonuna göre motiflerin dağılımı ve 
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motifleri oluşturmada başlangıç olan desen atkısı sayısı, dokumacılar arasında Cember Bezi’nin 
özelliğini belirleyen bir faktör olmakta ve buna göre cember bezleri 6, 9, 12 yumaklı vb. şekilde 
tanımlanmaktadır. Bu nedenle işlemeli cember bezinin üretimi mekikli cember bezine göre daha 
fazla emeğe ve zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Dokunması tamamlanarak tezgahtan çıkarılan Eflani Cember Bezi sırasıyla yıkama, 
yazlık kullanım için ağartma veya kışlık kullanım için boyama, orta dikişleri birleştirme ve kenar 
temizleme (saçakların bükülmesi) işlemlerinden geçirilerek kullanılabilir hale getirilir. Eflani 
cember dokumalarının ortalama eni 49.24 ±2.0057cm, boyu 120.68 ±3.7441 cm’dir. Ortalama 
atkı sıklığı, 13.00 ±0.8081, çözgü sıklığı 16.72 ±1,1613 adet/cm, ağırlığı ortalama 129.86 ±4.9388 
gr’dır. 

Denetleme: 
Oluşturulan Denetim Komisyonunda; 
Eflani Belediye Başkanlığından bir temsilci, 
Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu ilgili bölümünden 2 öğretim 

elemanı, 
Eflani Halk Eğitim Merkezinden ilgili bir öğretmen veya usta öğretici, 
Eflani Esnaf ve Sanatkarlar Odasından bir temsilci, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bir temsilci olmak üzere 6 kişi bulunacaktır. 
Cemberler ve tezgahlar ayda bir, üretim yapılacaksa 2 haftada bir denetlenecektir. Coğrafi 

işaretin taklit edilmesine karşı 3 ayda bir genel denetim yapılacaktır. Denetim birimleri belirlenen 
aralıklarda ve şikayet halinde anında denetimlerini sürdürecektir. 10761/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp 
Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, bünyesine 18 öğretim üyesi 
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 
belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  
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Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 
Yüksekokul 

Bölüm / 
Program 

Öğretim 
Üyesi Alanı 

Ek 
Açıklamalar 

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarım 

1 
Görsel İletişim Tasarımı, İletişim 
ve Tasarım, İletişim Bilimleri 

Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü/ 
Tıbbi 
Biyokimya 
ABD 

1 Tıbbi Biyokimya Doçent 

İletişim 
Fakültesi 

Medya ve 
İletişim 
Sistemleri 

3 

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, 
Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, 
Görsel İletişim, Görsel İletişim 
Tasarımı, Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, 
İletişim Bilimleri, İletişim 
Sanatları, İletişim Tasarım, 
İletişim ve Tasarım, Reklam 
Tasarımı ve İletişimi, 
Reklamcılık, Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler 

Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

Sağlık 
Bilimleri 
Yüksekokulu 

Çocuk 
Gelişimi 

3 
Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

Sosyal 
Hizmetler 

3 Sosyal Hizmet, Sosyoloji 
Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

Odyoloji 2 Odyoloji 
Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

Hemşirelik 3 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri,  Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Ebelik, 
Gerontoloji 

Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

Sağlık 
Yönetimi 

2 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 
Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği, İşletme, Sağlık 
Yönetimi 

Prof., Doç., 
Yrd.Doç. 

 10742/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/85)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/86)

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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