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YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kendi içinde bölümlere ayrılmamış olan fakültelerde mezun öğrenciler arasından

genel not ortalaması en yüksek olan ilk üç öğrenci fakülte birinci, ikinci ve üçüncüsü olarak;

diğer fakülte ve yüksekokullarda ise bölümlerde/programlarda genel not ortalaması en yüksek

olan öğrenci bölüm/program birincisi olarak ilan edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/1/2011 27815

2- 16/3/2011 27876

3- 16/9/2011 28056

4- 6/1/2012 28165

5- 16/4/2012 28266

6- 26/10/2014 29157
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TTO): Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede akademik birikime dayalı olarak

üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal

destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne

dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik

edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda

bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına uygun olarak aşağıdaki beş hizmet alanında çeşitli

faaliyetlerde bulunur:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri kapsamında Üniversite ile

sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetleri

sunmak, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eş-

leştirmek üzere işletme envanteri oluşturmak, yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji transfer

ofisi merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alan-

daki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler kapsamında ulusal ve ulus-

lararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak

ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirmek ve etkinlikler dü-

zenlemek.
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c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ile Üniversite arasında kont-

ratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile

ilgili bilgi ve belge üretmek, proje geliştirilmesini ve sözleşmeler oluşturulmasını desteklemek,

buna ilave olarak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlemek ve sanayiye yönelik

test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yö-

nünde projeler organize etmek.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri kapsamında

patent/faydalımodel/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen fikri

ve sınai mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması

da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri kapsamında, Üniversite me-

zunları ve sanayicilerin katılımını organize ederek iş melekleri ağı kurmak ve girişim sermaye

fonları oluşturmak, oluşmasına destek vermek, bireysel katılım ve girişim sermayesine ulaşma,

iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri konularında çalışmalar yapmak ve bu konularda

bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenlemek, kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna

destek olmak, öğrenci ve/veya akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağ-

lamak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği alanında hizmet veren teknoloji

transfer ofisi, teknoloji kuluçkalığı, teknopark veya inovasyon merkezi gibi yapılarda görev

almış, bu yapılar ile ilgili proje geliştirme ve yönetme deneyimi bulunan, sanayinin problem-

lerini teşhis ve tedavi yönünde çeşitli projelerde görev alarak deneyim sahibi olan, öncelikle

ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesi bulunan kişiler arasından Rektörün önerisi

üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanları arasından bir kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlen-

direbilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Rektörün onayıyla

Müdüre vekâlet eder.

(3) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla

bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim

Kuruluna sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
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ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.

d) Çalışma gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay

için Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı ilgili Rektör Yardımcısıdır. Yönetim Kurulu

TTO Müdürü ve bir sanayi temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşur. İlgili Rektör Yardımcısı

ve Müdür dışında kalan Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Rek-

tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-

ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla ve oluşturduğu gündem ile çoğunlukla toplanır

ve kararlar, oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşüp onaylayarak

Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez amaçları doğrultusunda, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmış faaliyet ve

projelere destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı

çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, seçilirler ve asgari

bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı

usulle yeniden görevlendirilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki

beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları,

her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması

sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

ile çarpılarak dönem başlarında hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onüçüncü fıkrasının ikinci cümlesi

yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki onbeşinci fıkra eklenmiştir.

“(15) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt ye-

nilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının

kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin

ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki önlisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç dört ya-

rıyıldan oluşan iki yıl, lisans programlarının normal süresi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi ha-

riç) yaz dönemleri hariç sekiz yarıyıldan oluşan dört akademik yıldır.” 

“(4) Lisans programları için azami öğrenim süresi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi ha-

riç) yaz dönemleri hariç ondört yarıyıldan oluşan yedi akademik yıldır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölüm başlığı “Eğitim-Öğretim Süresi, İzin

Hakkı, Ek Süre, Ek Sınav, İlişik Kesme ve Diploma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar 

MADDE 39 – (1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi

hariç dört yıldır. Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç

yedi yıldır. Beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç sekiz yıl-

dır. Altı yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dokuz yıldır.

Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 40 ıncı maddede

belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu sü-

releri ise öğrenim süresinden sayılır. Hazırlık eğitiminde geçen süre ile Dil ve Bilimsel Hazırlık

sınıfında geçen bir yıllık süre yukarıdaki sürelere dahil değildir.
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(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-

kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına

bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi

dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını

azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-

lamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun

olabilmek için son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı,

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler

için üç yarıyıl, 

c) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir ders-

ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak, başarısız ol-

dukları dersin sınavlarına girme hakkı, 

tanınır. 

(3) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldık-

ları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağla-

yamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortala-

malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygu-

lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen

öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

(4) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders ba-

şına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav

hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili

tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler

Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu

öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere

kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa

kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan

programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için

gerekli diğer koşulları sağlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın

öğrencilik statüleri devam eder.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
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(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört

yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle

öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Üniversiteden ilişik kesme kararları, kendi isteğiyle kayıt silme hariç ilgili yönetim

kurullarınca alınır. Ancak, dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile

kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesilebilir. Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, öğrencinin

kendisi veya belirlediği vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak

müracaat edilmesi ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm

öğrencilik hakları sona erer. Bu öğrenciler Üniversiteye dönmek isterlerse, yeni başvuran öğ-

rencilerle aynı işleme tabi tutulurlar.

(5) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde not durum çizelgesi verilir ve

kayıtta teslim etmiş olduğu diplomaları iade edilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki

ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

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

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının ka-

rarı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin

ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci

cümlesinde bulunan “yabancı dil hazırlık programındakiler hariç,” ibaresi yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2014 29066

2- 15/9/2014 29120

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                19 Mayıs 2015 – Sayı : 29360



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

“MADDE 11 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca, tıp doktorluğu eği-

tim-öğretim programının, son bir yılı aile hekimliği dönemi olmak üzere toplam altı yıl olan

normal öğrenim süresine ilaveten, öğrencilere üç yıl ek süre tanınır. Azami eğitim süresi dokuz

yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 7 nci maddede belirtilen süreler dikkate alınmaz.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca lisans ve yüksek lisans derecesini

birlikte veren tıp fakültesi programının süresi azami dokuz yıl olup, bu süre içerisinde öğre-

nimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendi ile 46 ncı maddesi hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebi-

lirler. 

(3) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın lisans programını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda Üniversitemizden me-

zun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları uygulama dilimi için iki yıl ek

süre verilir. 

(4) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için

gerekli diğer koşulları sağlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın

öğrencilik statüleri devam eder.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçedir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mış, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Katkı payını süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin (Bakanlar Kurulu kararı ile muaf olan

öğrenciler hariç) ders kaydı yapılmaz.” 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2010 27556

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/9/2011 28051

2- 21/8/2013 28742

3- 20/7/2014 29066
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı

Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Yabancı dil hazırlık programlarında azami süre dört yarıyıldır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran

öğrencilerin ilk yılın sonunda hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamamaları halinde, öğrenciler

isterlerse, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa geçmek için dilekçe ile başvuru ya-

pabilirler. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin ise programdan

ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sını-

fından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa

kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması

hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından

bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş

puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olma-

ması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2010 27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2014 29116
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2015 Nisan günsüzleri          Kılıç 

1200-36 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Mayıs 2015 

SALI 
Sayı : 29360 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Silifke 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/710 
Karar No : 2015/59 
Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin 

etmek, insan ticareti yapmak suçundan ekte belirtilen sanıklar hakkında mahkememizde açılan 
kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; 

Mahkememizin yukarıda 2014/710 esas ve 2015/59 karar numarası yazılı 26/01/2015 
tarihli ilamı ile sanıklar hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık 
etmek veya yer temin etmek, insan ticareti yapmak suçundan GÖREVSİZLIK kararı verilmiş 
olup, verilen karar dosyada aşağıda belirtilen mağdurların açık adresleri bulunmadığından 
mağdurlara tebliğ edilememiş olduğundan; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 

Mağdur : PKRİA TSITSAGI, Varja ve Sona kızı, 1969 doğumlu, Gotirite Cad. No: 9 
Tiflis/Gürcistan adresinde oturur. 

Mağdur : NATIA BARJADZE, Mamia ve Marina kızı, 11/11/1974 GÜRCİSTAN 
doğumlu, MUSXELİSHVILI SOKAK N0: 20 KUTAISI/GÜRCİSTAN 
adresinde oturur. 

Mağdur : KETEVANİ BOKUCHAVA, Giuli ve Leila kızı, 1987 doğumlu 
BATUMİ/GÜRCİSTAN adresinde oturur. 

Mağdur : MAYMUNAT ALIEVA, Hacı Mogemed ve Zagra kızı, 1975 doğumlu, 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. CEKODSKİV PR. EV 2 57 MOSKOVA/ 
RUSYA adresinde oturur. 

Mağdur : ERNİ DEVİ SUSANTA, Muhyamsarı ve Kusrinah kızı, 1981 doğumlu, Java 
Tengah Kabuten Temanggung/Endonazya dresinde oturur. 

Mağdur : NANA BOKUCHAVA, Giuli ve Leila kızı, 1985 doğumlu, 
BATUMİ/GÜRCİSTAN adresinde oturur. 3687 

—— •• —— 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosundan: 
Sayı: 2015/2656 Muh. 
7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre kabahat işleyenin adresinin belli olmaması 

halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle kabahat suçundan kabahat 
işleyen hakkında Savcılığımızca verilmiş bulunan idari yaptırım kararında açık adresine usulüne 
uygun tebligat yapılamaması, karşısında belirtilen para cezası ile cezalandırıldığına dair karar ve 
hüküm fıkraları aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur. 

 
Sıra 
No 

Kab. 
No 

Karar 
No Kabahat Nevi 

Karar 
Tarihi Adı/Soyadı 

P. Cz. 
Mikt. 

1 2015/3 2015/2 5326 S.K. 40. Mad. 10/04/2015 NABANZA JORAN 91 TL 
 3663 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/787  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkadir ve Leyla oğlu 1988 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MUSA HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2014/787 esas, 2015/304 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3600 

————— 
Esas No : 2014/785  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Ayşe oğlu 1992 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan NAİF HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2014/785 esas, 2015/303 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 

ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 

Müsaderesine karar verildiği,  

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3601 

————— 
Esas No : 2014/873  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zeki ve Hamide oğlu 1984 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan RAİD HAC MAHMUD hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 24/03/2015 tarih ve 2014/873 esas, 2015/376 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis 

cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği,  

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3602 

————— 
Esas No : 2014/799  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Varde oğlu 1995 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan BESİL AHMET hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2014/799 esas, 2015/306 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 1 yıl 3 ay hapis ve 100.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis 

cezasınm ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3603 
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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

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI
— Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı

Mehmet AKARCA’nın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/37)

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
— Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili

Mehmet EKMEKÇİ’nin Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/38)

YÖNETMELİKLER
–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans

Yabancı Dil Hazırlık Ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
– Yargı İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 


