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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesinde yürütülen önli-

sans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Celal Bayar Üniversitesinin fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami Süre Sonu Ek Sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen

sürelerde mezun olamayanlardan, gerekli şartları sağlayanlara verilen sınav hakkını,
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c) Ek Sınav: Mezun olabilmek için devamını sağlayıp en fazla üç dersten başarısız olan-

lara veya tüm derslerini verdiği halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını tutturamayanlara

verilen sınav hakkını,

ç) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi hariç, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerileri ve Senatonun kararı ile en geç Ma-

yıs ayı sonuna kadar belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ilgili birim kurulla-

rının önerisi ve Senatonun onayıyla örgün (birinci ve ikinci öğretim), dışarıdan, yaygın, açıköğretim,

uzaktan öğretim programları uygulanır ve yaz okulu açılabilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık

sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen

yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim esasları Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan

oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan

süreler bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak gerekli hallerde yıllık olarak

da düzenlenebilir.

(4) Zorunlu hallerde ilgili birim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve

sınav yapılabilir.

Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere;

a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan

önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami
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yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı

yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

b) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine;

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

bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi

başlamadan kullandırılır. 

b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için

üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, yıl esa-

sına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara

ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme

hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki

derslere devam şartı aranmaz.

(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde;

a)  Mezuniyet için gerekli genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartını sağlayamama-

ları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem, yıl esasına göre eğitim-öğretim

yapan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri ders-

lerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alın-

mamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara;

a)  Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler,

sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. 

b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğ-

renci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı

dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde;

a)  Yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun

olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir

dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullana-

cakları üç sınav hakkı verilir.

b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kay-

beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. 

c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvur-

maları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda

sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları

yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-

sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-

namazlar.
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(6) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-

den sayılır.

(8) Bu maddelerin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Bulundukları sınıf itibarı ile ilk %10’a giren öğrenciler Celal Bayar

Üniversitesi Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Öğrenci kayıt işlemleri 

MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak

ve yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki önlisans veya örgün, uzaktan eğitim ve açık öğ-

retim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olmamak gerekir.

Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili birim kurullarının kararı ve

Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve be-

lirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uy-

gulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin yetkili kurulları tara-

fından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onay-

lı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı be-

yanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

ve Senato kararları ile düzenlenir.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen, kanuni temsilcileri

veya noter aracılığı ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir. 

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Her öğrenci, her yarıyıl belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini

ödemek ve ders seçimini yaparak kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri, ilgili kayıt dönemlerinde ödenir. Süresi içinde

katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca

kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim döneminin ilk iki

haftası içerisinde ilgili birime bildirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde yapılacak talepler

ile ilgili karar ilgili birim yönetim kurulunca verilir. 
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(3) Kayıt yenileme süresi her öğretim yarıyılı/yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür.

Bu süre içinde ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemeyen veya iste-

nen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara

alınmaz.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından

yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları YÖK tarafından belirlenir ve in-

tibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak dikey geçiş işlemleri,

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğ-

retim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetme-

lik hükümlerine göre yürütülür.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 15 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan

öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci

olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kre-

dileri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü-

lüklerinin yerine sayılabilir.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar

MADDE 16 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası or-

tak programlar Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür. 

Çift anadal ve yan dal

MADDE 17 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde ya da farklı akademik bi-

rimler arasında yapılacak çift anadal uygulaması Celal Bayar Üniversitesi Çift Anadal Programı

Yönergesine, yan dal uygulaması ise Celal Bayar Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesinde

belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim prog-

ramları ve programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı belirlenirken; Yükseköğretim Kuru-

lunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çer-

çevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutulur. İlgili

diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkı-

sını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri
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ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bu-

lundurularak bölüm kurulunun önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ke-

sinleşir.

Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön-

koşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır.

(2) Bir önkoşullu dersin alınabilmesi için, bu dersin önkoşulu olan dersin başarılmış

olması gerekir. Ön koşullu dersler bölüm kurulu tarafından ilgili birim kuruluna önerilir ve Se-

natonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.

(3) Öğretim programlarının yükü AKTS kredi sistemi ile belirlenir. 

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün bölüm/prog-

ramlarda zorunlu olarak okutulur. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel

sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak program-

lanır ve uygulanır.

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat

2 AKTS, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri iki yarıyıl haftada birer saat 1 AKTS olarak

verilir. Yabancı Dil Dersleri ise iki yarıyıldan az olmamak koşulu ile ne kadar süre verileceği

ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.

(6) İş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve gü-

venliği zorunlu olarak okutulur. Bu dersin esaslarını Senato belirler.

Ders alma

MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, ders kayıtlarını elektronik or-

tamda yapar. Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır.

Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir. 

(2) Öğrenci, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde kayıt olduğu dersten/derslerden kaydını

sildirebilir veya yeni ders ekleyebilir.

(3) Son sınıf öğrencileri hariç, bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği ders yükü toplamı

en fazla 40 AKTS,  son sınıf öğrencisinin ise bir yarıyılda alabileceği ders yükü toplamı en

fazla 45 AKTS kredisidir. Ayrıca lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm dersler-

den başarılı ve GANO’ sunun en az 3.00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla

ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders alabilirler.

(4) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde açıklanan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO),

bir defaya mahsus olmak üzere dördüncü yarıyılın sonunda hesaplanır. Dördüncü yarıyılın

sonunda GANO’ su 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğ-

renciler;  yeni ders alamaz, daha önce başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve istekleri ha-

linde koşullu başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile GANO’ larını 1.80’in

üzerine çıkaran öğrenciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde öğrenimlerine devam
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ederler. Başarısız öğrenci statüsünde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır ve bu

öğrenciler üniversitede öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı stajlara ve öğrencilerin yararlana-

bileceği burslara aday gösterilemez.

(5) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alama-

yan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. İlgili bölüm/program kurulu-

nun teklifi ve Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurulunun uygun gördüğü proje, tasarım, uygulama,

bitirme tezi vb. dersler bu kapsam dışındadır.

(6) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-

karılan zorunlu ders/dersler yerine, ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen eş-

değer ders/dersleri alır veya bu ders/derslerden muaf sayılır. Bu durumda öğrencinin mezuniyeti

için gerekli olan AKTS kredisinde meydana gelebilecek eksiklik, fazladan alınacak seçmeli

ders/dersler ile tamamlanır. 

(7) Öğrenciler alıp başarısız oldukları seçmeli ders/dersler yerine, aynı dersi veya bu

dersin yerine sayılabilecek diğer seçmeli ders/dersleri alır.

(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(9) Çift anadal ve yan dal öğrencileri her yarıyıl toplam 45 AKTS ders alabilirler. Bu

toplama anadal, çift anadal ve yan dal kapsamında alınan tüm dersler dâhildir.

(10) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; ders-

lerin devamını vermek öğrencinin sorumluluğundadır. Birinci öğretim öğrencileri çakışan ders-

lerini istediği takdirde birinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa ikinci öğretimden, ikinci öğ-

retim öğrencileri de ders çakışması durumunda ikinci öğretimin diğer şubelerinden yoksa bi-

rinci öğretimden alabilirler. 

(11)  Öğrenciler;

a) Alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde tekrar ala-

bilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not öğrencinin

başarı notu olarak değerlendirilir.

b) Mezun aşamasına gelmiş fakat mezuniyeti henüz ilgili birimin yönetim kurulunca

onaylanmamış öğrenciler GANO’larını artırmak amacıyla yaz okulundan ders alabilirler. Öğ-

renciler, bu taleplerini mezuniyet onayı yapılmadan önce ilgili birime dilekçe ile bildirmeleri

gerekir. Yaz okulunda alınan son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir. 

Dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden aşağıda belirtilen şekilde

çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi ders ekleme-silme tarihi bitiminden itibaren üç hafta içinde

yapılabilir. Dersten çekilme işlemi öğrenci tarafından sistem üzerinden yapılır. Öğrenci bir ya-

rıyılda en fazla bir dersten çekilebilir. İlk iki yarıyıl derslerinden dersten çekilme işlemi yapı-

lamaz.
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b) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılmış derslerden, dersten çekilme iş-

lemi yapılamaz. Öğrencinin çekildiği dersler, transkriptinde (I) harfi ile gösterilir. Bu dersler

not ortalama hesabına katılmaz. 

Ders planı

MADDE 22 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanır.

İlgili bölüm kurulu kararı ile onaylanan ders planı, kayıt yenileme döneminin başlamasından

önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders planında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık

günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğ-

retim teknik ve yöntemleri, öğrenme çıktıları, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim

bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3) Her dersten öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer ça-

lışmaların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ve final ve bütünleme sınavlarının başarı

notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından belirtilir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin

düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye bir danışman görev-

lendirilir.

(2) Danışmanların görevleri Celal Bayar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Da-

nışmanlığı Uygulama Yönergesine göre yürütülür.

(3) Danışman atamaları ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı

oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer edilebilir. Transfer işlemlerine ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvurular kayıt olunan yarıyılın kayıt yenileme süresi bitimine kadardır. Transfer

başvuruları sadece bir defa yapılır.

(3) İlgili birimin yönetim kurulu aynı yarıyılın ders ekleme-silme tarihi bitimine kadar

transfer başvurularını karara bağlar. Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş

günü içinde ilgili birime yapılır. 

(4) Transfer edilen derslerde ilgili birimin eşdeğer derslerdeki AKTS kredisi esas alı-

nır.

(5) Öğrencinin ders muafiyetine, ilgili bölüm intibak komisyonunun görüşü dikkate

alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(6) Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, ilgili bölüm intibak komisyonunun

görüşü ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile uygun yarıyıla intibakı yapılır. Bu öğrenci, in-

tibakının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Bu durumdaki

öğrenci sadece intibakının yapıldığı dönem ve alt dönemdeki dersleri alır.
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(7) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, uyum esasları ile birlikte ilgili birim-

lerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilgili birimdeki tüm öğrencilere uy-

gulanır.

(8) Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not

almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

(9) İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler

için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. 

Stajlar

MADDE 25 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde staj uygulamaları, ilgili mevzuat hü-

kümlerine uygun olarak, ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yürütülür.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı

teorik derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine de-

vam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final veya bütün-

leme sınavlarına alınmazlar. Öğretim elemanı öğrencinin devam durumunu en geç final sına-

vından önce açıklar.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate

alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Öğrenciler devamsız (DZ) derecesi alarak başarısız oldukları derslere bu maddenin

birinci fıkrasında belirtilen şartlara göre devam etmek zorundadırlar.

(4) Daha önceki dönemlerde alınarak koşullu başarılı ya da başarılı olunan dersin, not

yükseltmek amacıyla tekrar alınması durumunda devam şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı,

ek sınav ve azami süre sonu ek sınavından oluşur. 

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu ta-

rafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar,

projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sa-

yısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya bü-

tünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir.

Uzaktan eğitim programlarında final veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı en fazla

%80 olacak şekilde belirlenir. 
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(4) İlgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti

olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya

faaliyetten sıfır (0) not almış sayılır.

(5) İlgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli mazeretleri olan öğ-

rencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeretleri kabul edilen

öğrencilerin mazeret süreleri içerisinde girdikleri sınavları iptal edilir.

(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilir. 

(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya

final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından ilgili dönem sonunda tutanak ile

ilgili birime teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(9) Final sınavına girme şartını yerine getiren ancak final sınavına girmeyen öğrenciler

ile final sınavı sonucunda başarılı ya da koşullu başarılı olduğu halde not yükseltmek amacıyla

bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bütünleme notları esas alınarak geçme notları hesap-

lanır.

(10) Final, bütünleme, mazeret, ek sınav ve azami süre sonu ek sınavı için mazeret

sınav hakkı verilmez. 

Başarı notu değerlendirmeleri

MADDE 28 – (1) Lisans ve önlisans eğitim-öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başa-

rısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalış-

malarında gösterdiği başarı ve final veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendiri-

lerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme,

dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bu-

lundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından ayrıca belirle-

nir.

(2) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri, katsayıları, tanımları ile bu notlara

ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Başarı değerlendirmesi Harfli başarı notu Başarı katsayısı

Pekiyi         AA 4,00

İyi-Pekiyi BA 3,50 

İyi BB 3,00

Orta-İyi CB 2,50

Orta CC 2,00

Orta-Geçer DC 1,50

Geçer DD 1,00

Başarısız FD 0,50

Başarısız FF 0,00
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b) Ayrıca diğer harf notlarından; devam ediyor (DE), eksik (E), geçti (G), kaldı (K),

muaf (M), devamsız (DZ), dersten çekilme (I) ile ifade edilir.

c) Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu dersler ilk değer olarak doğrudan

(DE) ile ifade edilir. Dersin öğretim elemanı tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar ya-

rıyıl/yıl içerisinde (DE) geçerli olur. (DE), bu aşamada toplam kredi ve GANO hesabına katıl-

maz.

ç) (E) notu; proje, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve benzeri çalışmalarda,

hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli

koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten (E) notu aldığı tak-

dirde; bu öğrenci onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not alır. Aksi halde (E) notu

re’sen (FF) veya (K) notuna dönüştürülür.

d) (G) notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 

e) (M) notu muafiyet sınavı yapılan derslerde başarılı olan öğrenciler ile engellilik du-

rumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan ve bu engelinin ilgili dersin başarı ile

yürütülmesinde sorun oluşturacağı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğ-

renciler için verilir. 

f) (K) notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) (DE), (E), (G), (M) ve (K) not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. (DZ), derse

devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DZ), not ortalaması hesabında

(FF) notu gibi işlem görür.

ğ) (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G) ve (M) başarılı harf notlarıdır.

h) (DC) ve (DD) koşullu başarılı harf notlarıdır. GANO’ su en az 2.00 olan öğrenciler

(DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su

2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini

yeniden alarak GANO’ larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.

ı) (FD), (FF), (DZ) ve (K) başarısız harf notlarıdır.

i) (I) notu not ortalaması hesabına katılmaz.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 29 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını

izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili

birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

Not ortalaması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO)

ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) hesaplanarak belirlenir. Hesaplamalarda AKTS kre-

dileri dikkate alınır.

(2) Yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YANO); o yarıyılda öğrencinin bütün dersler-

den aldığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur.
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Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten

büyükse, virgülden sonraki ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki

iki hane esas alınır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin o ana kadar bütün derslerden al-

dığı toplam kredi tutarının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle bulunur.

GANO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ek sınavlar

MADDE 31 – (1) Bir öğrenci; herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için de-

vamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler

için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer.

Ek sınavlarda öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.

(2) Son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğ-

rencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten yukarıdaki şartlara göre ek

sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

(3) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sı-

navlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin ilgili birim yönetim

kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla

ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,

ç) Türkiye’yi veya üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile gö-

revlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına ka-

tılması,

d) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden

itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması

gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine tabi öğrencilere görev süresince gire-

medikleri tüm sınavlar için görev dönüşü sınav hakkı verilir.
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Öğrenime ara verme izni

MADDE 33 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması

veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması

halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine ara verebilirler. Öğrenime ara ver-

me izni en az bir, en çok iki yarıyıl için verilebilir. Toplam öğrenime ara verme izni azami öğ-

renim süresinin yarısını geçemez. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.  Bu şekilde

izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Disiplin işleri

MADDE 34 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu programdaki almakla yükümlü olduğu bütün ders ve

çalışmalardan başarılı olan ve lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde 120 AKTS

kredisini tamamlayan ve GANO' su en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda

olduğu dersleri başarı ile tamamlaması, ilk iki yıl GANO’ sunun en az 2.00 olması ve devam

ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

ön lisans diploması verilebilir.

(3) Disiplin cezası almamış ve GANO’ su 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51

veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere

ilgili birim tarafından onur belgesi verilir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici

mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma

tarihidir.

(5) Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

(6) Diploma, mezunun kendisine, yasal temsilcisine ya da noterden vekâlet verdiği ve-

kiline verilir.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını üst dönemden ders alma ve

yaz okulunda kredi tamamlama şeklinde sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun ola-

bilirler.

Öğrenci kaydının silinmesi

MADDE 36 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile

silinerek birimiyle ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniver-

siteden çıkarma cezası alması,
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b) Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki önlisans veya örgün, uzaktan eğitim ve

açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan iki lisans programında kayıtlı olduğu-

nun tespit edilmesi,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

(2) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı

ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi ne-

deniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak

veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle yapılmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili bi-

rimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın

gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak

engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük

çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-

lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin

dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine geti-

rememesi halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka

ders alır, eşdeğer ders yoksa (M) notu verilir.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek

zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi

veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale

getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve

yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Üniversiteye bağlı birimlerin yö-

netim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desinde belirtildiği üzere, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğrenimine devam eden

tüm öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri

dikkate alınmaz.
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Programdan çıkarılan dersler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki hü-

kümler 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Mezuniyet şartları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasındaki

hükümler 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler

ile hazırlık sınıfını başararak birinci sınıfa başlayacak öğrencilere uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan

öğrenciler için 20 nci maddenin dördüncü fıkrasının uygulamasında, 2015-2016 eğitim-öğretim

yılı için öğrenci lehine olan durum uygulanır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KADIN HAKLARI VE SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2009 tarihli ve 27388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin çalışmalarına gö-

rüş, öneri, taslak ve projeleri ile sürekli ve geçici olarak destek veren uzmanlar ile Üniversitenin

fakülte ve yüksekokul temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bün-

yesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler

arasından seçilecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum

yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2009 27388
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Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içe-

risinde; katkı payını yatırarak öğrenci işleri otomasyon sisteminden derslerini seçerek onayla-

malıdır. Öğrencinin seçtiği dersler danışmanı tarafından da onaylanarak kayıt süreci tamam-

lanmış olur. Ders kayıt çıktısı öğrenci ve danışmanı tarafından ders ekleme/bırakma süresi so-

nuna kadar imzalanır ve bu belgeyi öğrenci mezun olana kadar danışmanı muhafaza eder.

Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, bahar dönemi başında öğrencilerin

sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrencilere,

kayıt süresinin bitiminden sonraki üç işgünü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde, ilgili

yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda

kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci, o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar

nedeniyle oluşan sorumluluk öncelikle öğrenciye aittir.

Ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler hariç, geç kayıt nedeniyle geçen süre devamsız-

lıktan sayılır.

Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında öğrencilik haklarından

yararlanamaz. Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda devamsızlıktan kalmış kabul

edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Önceki yarıyıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı progra-

mındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki yarı-

yıllara ait dersin devamı alınmış ise bu koşul dikkate alınmaz.

İkinci öğretimi bulunan bölümlerde, ders çakışması halinde; öğrenci normal öğretimde

ise ikinci öğretimden, ikinci öğretimde ise normal öğretimden çakışan dersleri ile zorunlu ders-

lerde aynı ismi taşıyan seçmelilerde ise eşdeğer olan en fazla üç dersi ders ekleme ve bırakma

süresi içinde danışmanın önerisi ve bölüm kurulu kararı ile alabilir.

Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Ancak ön koşullu derslerin alına-

bilmesi için başarılması zorunlu olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla farklı

dönemlerde de açılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ya-

bancı Diller Bölümü tarafından yürütülen Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı eğitim ve

öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde uygulanan

Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine,

öğrenci kabulüne, programı tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BEPT: Temel İngilizce Muafiyet Sınavını,

b) CEFR: Avrupa Dil Standartları Çerçevesini,

c) DBS: Düzey Belirleme Sınavını,

ç) FSMEPT: Fatih Sultan Mehmet İngilizce Yeterlik Sınavını,

d) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,

e) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitiminin amacı, Üniversitede kısmen

veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan fakülte ve bölümler için zorunlu, tamamen

Türkçe eğitim-öğretim yapan lisans programları için isteğe bağlı İngilizce eğitim ve öğretime

ilişkin usul ve esaslara göre öğrenci yetiştirmektir.

(2) Hazırlık eğitiminin amacı, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-

pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencilere, aldıkları
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yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı

dilde duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade

edebilmelerini sağlamak amacıyla CEFR B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil yeterli-

liğini ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin lisans programlarını takip edebil-

meleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan lisans

programlarına kayıtlı olan öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen DBS ve FSMEPT’den başarısız

olmaları ya da bu sınavlara girmemeleri durumunda zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık

programına kabul edilirler.

(2) İngilizce hazırlık programındaki derslere misafir, özel öğrenci ya da dinleyici kabul

edilmez.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Öğretim dili %100 Türkçe olan ve isteğe bağlı hazırlık programında

öğrenim gören öğrenciler, akademik yılın sonunda başarısız olmaları veya devamsızlıktan ba-

şarısız kabul edilmeleri durumunda lisans programlarına başlayabilirler. Söz konusu öğrenciler

İngilizce hazırlık programında en az CEFR A2 düzeyini başarıyla tamamlamaları durumunda

ING101 ve ING102 İngilizce derslerinden muaf sayılırlar.

Düzey belirleme sınavı ve yeterlik sınavları

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara ilk defa kayıt yaptı-

ranlarla, isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü

tarafından güz yarıyılı başında yapılan DBS ve FSMEPT sınavlarına girerler. Bu sınavlar Ya-

bancı Diller Bölümünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde uygulanır. Sınavların uy-

gulanması ile ilgili tüm duyurular Yabancı Diller Bölümü internet sayfasında ilan edilir.

b) DBS’de toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar.

c) FSMEPT’den toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu

İngilizce hazırlık programından muaf olarak yerleştirildikleri lisans programlarına başlayabi-

lirler.

ç) DBS veya FSMEPT’den başarısız olan öğrenciler, DBS’den aldıkları puan doğrul-

tusunda seviyelerine uygun İngilizce hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. DBS’ye girmeyen öğ-

renciler İngilizce hazırlık programının en düşük seviye sınıfına yerleştirilirler.

(2) Güz veya bahar dönemi sonunda yapılan FSMEPT’e girebilmek için öğrencinin en

az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartını yerine getirmesi gerekir.

FSMEPT sınavları CEFR B2 düzeyinde uygulanır.

(3) FSMEPT sınavları için hiçbir mazeret kabul edilmez.

(4) BEPT, meslek yüksekokullarında ve eğitim dili %100 Türkçe olan lisans program-

larındaki ING101 ve ING102 İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için yapılır.

İçerik, usul ve uygulama esasları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
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(5) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, Bölü-

mün internet sitesinden duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sitesi

üzerinden takip eder.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muafiyet

MADDE 9 – (1) Akademik yılın başında düzenlenen FSMEPT’den başarılı olan öğ-

renciler, zorunlu İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar.

(2) Ortaöğretimini, öğretim dili ya da anadili İngilizce olan bir ülkede son üç yılda ta-

mamlayan öğrenciler, durumlarını gösteren belgelerini dilekçeleriyle birlikte akademik tak-

vimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri durumunda İngilizce

hazırlık programından muaf tutulurlar.

(3) Kayıt döneminde süreleri iki yılı geçmemiş olmak şartıyla, YÖK ve Senato tarafın-

dan eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce sınavlarının birinden, Senato

tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler kabul edildikleri lisans

programlarına doğrudan başlarlar. Bu öğrenciler, sınav sonuç belgelerini akademik takvimde

belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler. Hazırlık eğitimi süreci

içerisinde ilgili sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yalnızca içerisinde bulunduğu dönemin

sonunda muaf olma talebinde bulunabilir. Akademik dönem ortasında öğrencilerin muafiyet

başvuruları kabul edilmez.

(4) Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası

bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sına-

vından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduk-

larını gösteren belge veya belgeleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına ibraz etmeleri durumunda İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar.

(5) Yabancı Diller Bölümü, farklı bir üniversiteden alınmış İngilizce yeterlik sertifikası

ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eş-

değerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz

edilen sonucun, güvenirlilik ve eş değerlilik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin mua-

fiyet başvurusu kabul edilmeyebilir.

Sınavlarda kimlik tespiti

MADDE 10 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin DBS, FSMEPT ve

BEPT sınavlarına girebilmeleri için, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi kimlik

belgelerini; hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin ise öğrenci kimlik belgelerini yan-

larında bulundurmaları gerekir.

(2) Bu belgeleri yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar ve başarısız

sayılırlar.

Öğretim süresi ve sistemi

MADDE 11 – (1) Hazırlık öğretimi iki yarıyıl boyunca bir bütün olarak uygulanır.

Programda 7-9 haftalık kur sistemi uygulanır. Her kurda haftada 20-30 saat ders verilir. Kurların

başlangıç ve bitiş tarihleri ile kur içi ve kur bitirme sınavlarının tarihleri Yabancı Diller Bölümü

akademik takviminde belirtilir. Gereken hallerde, kur başlama-bitiş ve sınav tarihlerinde deği-

şiklikler yapılabilir. Bu hususta yetkili makam Yabancı Diller Bölüm Başkanlığıdır.
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(2) Zorunlu hazırlık eğitimi uygulanan programlara Dikey Geçiş Sınavı veya yatay

geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, hazırlık eğitiminde, merkezi sınav ile Üniversiteye yer-

leşen öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Hazırlık programında öğrenciler, kur ve yıl bazında derslerin %85’ine

devam etmek zorundadır.

(2) Devam şartını yerine getirmeyen bir öğrenci, kur not ortalaması 65 veya üzeri olsa

dahi başarısız sayılır ve bir sonraki kurda aynı seviyeyi tekrar eder.

(3) Bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FSMEPT’e girebilmek için öğrencilerin yıl ba-

zındaki devam şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

(4) Üniversiteyi temsilen sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, faaliyetlere

katıldıkları günler için, sağlık sebeplerinden ötürü heyet raporu ya da hastanede yatış belgelerini

ibraz edenler söz konusu günler için, birinci dereceden akrabalarını kaybeden öğrenciler ise

bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla en fazla 5 gün için izinli sayılırlar. Diğer hallerde ma-

zeretin kabul edilip edilmemesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kararına bağlıdır.

(5) Öğrenciler 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen mazeretlerine dair bel-

geleri, dilekçe ile birlikte üç iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek

zorundadır.

Başarı durumu ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Bir kurun not ortalamasını öğrencilerin girdiği sınavların yüzdesi ve

öğretim görevlilerinin değerlendirmeleri belirler.

(2) Kur ölçme ve değerlendirmesinde; ara sınav, portfolyolar, projeler, küçük sınavlar,

kur bitirme sınavı ve öğretim görevlisi değerlendirmesi etkilidir. Söz konusu faktörlerin kur

içi değerlendirmeye etki oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

(3) Öğrencilerin her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için kur not ortalamasının en

az 65 olması gerekir. Bir kurdan başarısız olan bir öğrenci bir sonraki kurda başarısız olduğu

seviyeyi tekrar eder.

(4) İngilizce hazırlık programında yapılan sınavların içeriği ve uygulanmasına yönelik

her türlü husus Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir. Yabancı Diller Bölümü,

öğrencilere ön bilgilendirme yapmaksızın küçük sınavlar yapabilir.

(5) FSMEPT’den başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programına başlaya-

bilirler.

Telafi sınavları

MADDE 14 – (1) Sağlık sebeplerinden ötürü ara sınav veya kur bitirme sınavına katı-

lamayan öğrencilerin üç iş günü içerisinde sağlık raporları ve dilekçeleri ile birlikte Yabancı

Diller Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(2) DBS, FSMEPT ve küçük sınavlara girilmemesi durumunda hiçbir mazeret kabul

edilmez ve telafi sınavı uygulanmaz.

(3) Telafi sınavının içeriği ve soru tipleri, telafisi yapılan sınavla aynı olmak zorunda

değildir.

(4) Telafi sınavlarının tarihleri Yabancı Diller Bölümü internet sitesinden duyurulur.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Sınavlarda maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler sınav sonuç-

larının duyurulmasını izleyen üç iş günü içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığına başvurur. İtirazlar bölüm başkanlığının belirleyeceği bir kurul tarafından incelenir ve so-

nuçlandırılır.

(2) Herhangi bir mazeretten ötürü telafisi yapılan sınavların sonuçlarına itiraz kabul

edilmez.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programında başarısızlık durumu ve İngilizce hazırlık

yaz okulu

MADDE 16 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce)

Hazırlık Programında başarısız olan öğrenciler için yaz okulu açılabilir. Yaz okuluna katılan

öğrenciler, bu program için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş olan ücreti ödemekle yü-

kümlüdürler.

(2) Yaz okulu programının içeriği, usulleri ve uygulama esasları Yabancı Diller Bölümü

internet sitesinden duyurulur.

(3) Bahar dönemi sonunda İngilizce hazırlık programından başarısız olan öğrenciler,

yaz okuluna katılmak zorunda değildir. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında dü-

zenlenen FSMEPT’e katılabilirler.

(4) Yaz okulu sonunda FSMEPT’den başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları

lisans programına başlarlar.

(5) Zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıtlı oldukları yıl içerisinde düzenlenen

FSMEPT sınavlarının herhangi birinden başarı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki akademik

yılda İngilizce hazırlık programını tekrar ederler.

(6) Zorunlu hazırlık programından başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki akademik

yıldaki eğitim durumlarıyla ilgili tüm hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

İzinli sayılma

MADDE 17 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık programına iki veya üç yarıyıl devam et-

tikten sonra FSMEPT’den başarısız olan öğrenciler, İngilizce dil becerilerini kendi imkânlarıyla

geliştirmek isterlerse FSMEPT’e ya da dış yeterlik sınavlarına dışarıdan hazırlanabilirler.

(2) Öğrencinin izinli sayılma işleminin tamamlanabilmesi için, izinli sayılmak istediği

dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İzinli sayılmak isteyen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

(3) İzinli sayılan öğrenciler, izleyen akademik yılın başında kayıtlarını yenileyerek

FSMEPT’e girebilirler.

Disiplin kuralları

MADDE 18 – (1) Disiplin ile ilgili konularda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri esas

alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2013 tarihli ve 28804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine aşağı-

daki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Fakültemiz 1, 2 ve 3 üncü dönem öğrencilerinden eğitim ve öğretimine devam

edip yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavları sonucu dönem tekrarına kalanların tekrar ede-

cekleri o dönem için pratik ve teorik derslere devam mecburiyeti aranmaz. Öğrenci o dönem

için mevcut sınav takvimine uymak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her dönemde ders kurulları not ortalaması %80 ve üzeri olanlar, devam koşulunu

yerine getirmek, tüm ders kurullarını almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere) girmek

ve her bir ders kurulu sonu notu en az %50 olmak koşuluyla yazılı olarak başvurmaları halinde

yıl sonu sınavına girmeden başarılı olarak kabul edilir. Başarı notu olarak ders kurulları orta-

lamaları toplanarak öğrencilerin dosyalarına işlenir.

(4) Yıl sonu sınavına giren, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanamayan,

öğrenciler için başarı notu %60 ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için yıl sonu sınav-

larında en az %50 not almak gerekir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile yıl sonu

sınav notunun %40’ının toplamları yıl sonu başarı notunu oluşturur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Ağustos 2015 

PAZAR 
Sayı : 29433 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/1192 

Karar No : 2015/380 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Abdurrahman ve Ovaş oğlu, 25.02.1984 

Halep doğumlu Suriye uyruklu MUHAMMED MEHENNE hakkında yapılan yargılama 

sonucunda 5607 sayılı Yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile 

değişik 5607 S.Y.nın 3/18 Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 3000 TL adli para cezasına 

hükümlendirilmiş, suça konu eşyaların ise TCK’nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar 

verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm 

sanık MUHAMMED MEHENNE'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK’nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 5820 

————— 
Esas No : 2014/1276 

Karar No : 2015/25 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Gazvan ve Zehira oğlu, 1995 Halep 

doğumlu, Suriye uyruklu ALİ ANEDENİ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

Yasanın 3/18 Md. gereğince atılı suçtan beraatine karar verilmiş, karar katılan vekilleri tarafından 

temyiz edilmiştir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen 

hüküm ve temyiz dilekçeleri sanık ALİ ANEDENİ'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK’nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 5819 
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İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/319 

Karar No : 2015/77 

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/02/2015 tarihli ilamı ile 116/4, 86/2 

maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ruşan ve Nezahat oğlu, 

13/07/1984 doğumlu, İstanbul, Fatih, Şehsuvarbey mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA 

KÖKÇE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5814 

—— • —— 
İzmir 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/1164 

Karar No : 2014/497 

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüt Faaliyeti Kapsamında 

Kaçakçılık Yapmak suçundan sanık MEHMET AKİF ERATILGAN'ın (Hasan ve Havva oğlu, 

25/02/1978 İzmir doğumlu, İzmir, Menderes, Çileme Mah./köy nüfusuna kayıtlı), Mahkememizin 

29/05/2014 tarihli kararı ile Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmaktan eylemine uyan 

TCK'nın 220/(2), Örgüt Faaliyeti Kapsamında Kaçakçılık Yapmaktan eylemine uyan 5607 Sayılı 

Yasanın 3/(1), 4/(1) maddeleri gereğince yargılama yapılmak üzere CMK’nun 3/(1), 4/(1), 5/(1) 

maddeleri ile 5235 Sayılı Kanunun 11, 12 ve 13. maddeleri ve 5607 Sayılı Yasanın 17/(2) 

maddesi gereğince görevli ve yetkili mahkeme İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi olduğundan 

MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu 

kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 

yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek 

dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın 

Hakim tarafından onaylanması suretiyle itiraz hakkının bulunacağı, yasal süre içerisinde itiraz 

edilmediği takdirde görevsizlik kararının kesinleşeceği, ilan ücreti ile Mahkeme masrafının 

sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 5765 

—— • —— 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2015/199 

Karar No : 2015/367 

Sanık : BITCHIKO MAKHARADZE, ISRAFİL ve AYŞE oğlu, 1949 

doğumlu, Mah./köy, Cilt no:, Aile sıra no:, Sıra no: nüfusunda 

kayıtlı.  

Suç : Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) 

Suç Tarihi : 28/09/2003 

Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Mülga) 4/a-2 

Karar : DÜŞME 

Karar Tarihi : 06/05/2015 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 

kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5668 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015-2016 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının, silolardan yüzdürme 

suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2015/97639 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:  2   15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2015-2016 Kampanyasında, tahmini 

490.000 ton (±%20 toleranslı)pancarın, tahmini 5.200 

ton/gün silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve 

düzenli bir şekilde yüzdürülmesi işidir. Her vardiyada en 

az 6 kişi olmak üzere toplam 18 kişi tahmini 95 gün 

çalıştırılacaktır 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 95 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 13.08.2015 Perşembe günü saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 13/08/2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6978/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Turkish Petroleum International Company Ltd.’nin Akdeniz’de Türk Karasuları içinde 

sahip olduğu AR/TPI/5080 ve 5081 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanının 15.07.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 6944/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şti. Diyarbakır ilinde müştereken sahip 

oldukları ARİ/TPO-NTP/L43-c3-1 pafta no.lu işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak Güney 

Kırtepe-15 Lokasyon Sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde 

bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1. 

Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi 

Ekinciler Köyündeki 402 no.lu parselin 15106.13 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.06.2015 ve 10.07.2015 

tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 ncü 

maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 6945/1-1 

————— 
Tiway Turkey Ltd. ve OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin Mardin ve Şırnak 

illerinde müştereken sahip oldukları AR/TWY-OPC/4974 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanının 15.07.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 6946/1-1 

————— 
Valerua Energy (Netherlands) B.V.’nin Edirne ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu 

AR/VEN/5147 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatını 27.07.2015 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 6947/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı 

Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından 

alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) 

Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya 

hazırlayıp ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi 

içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm 

bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 
FAKÜLTE ANABİLİM DALI  KADRO ÜNVANI ADET 

Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim 

Dalı 

Profesör  1 

 6958/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

 Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Altındağ Dördüncü Noterliği 04.09.2015 tarihinde, Ankara Yirmibeşinci Noterliği 08.09.2015 

tarihinde, Karşıyaka Dördüncü Noterliği 10.09.2015 tarihinde ve Bakırköy Otuzüçüncü Noterliği 

11.09.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

Sıra No Noterliğin Adı 2014 Yılı Gayrisafi Gelirleri 

1 ALTINDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1,812.208,95.-TL. 

2 ANKARA YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1,500.566,91.-TL. 

3 BAKIRKÖY OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3,340.974,67.-TL. 

4 KARŞIYAKA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1,578.855,93.-TL. 

 6965/1-1 

—— • —— 
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları 

sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 

alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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Birimi 

Bölüm / 

Program ABD/ASD Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonometri Ekonometri 

Profesör 

1 1 

Geçiş ekonomileri ile ilgili 

ekonometrik çalışmalar yapmış 

olmak. 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
1 1 

Bankacılık ve Sigortacılık 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Jeoloji 

Mühendisliği 

Uygulamalı 

Jeoloji 
1 1 

Asit maden drenajı ve zayıf 

kayaların dağılması konusunda 

çalışmaları olmak. 

Maden 

Mühendisliği 

Maden 

Mekanizasyon

u ve 

Teknolojisi 

1 1 
Madencilikte süreç iyileştirme 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 1 1 

Sistemik kandidiazisin önlenmesi 

konusunda çalışmış olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak, Burun, 

Boğaz 

Hastalıkları 

1 1 
Kulak histopatolojisi konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi 

1 1 

Cumhuriyet dönemi Türk dış 

politikası ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Altıntaş MYO. (Gıda İşleme)  1 1 
Balıklarda yağ asitleriyle ilgili 

çalışmaları olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik Katıhal Fiziği 

Doçent 

2 1 

Elektriksel oto-korelasyon 

yöntemleriyle ilgili çalışmaları 

olmak. 

Biyoloji Genel Biyoloji 2 1 

Düz kas kasılma-gevşeme 

cevapları üzerine çalışmaları 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Tesisleri 
2 1 

Enerji sistemlerinde ekonomik 

güç dağıtımı konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Resim Resim 2 1 

Plastik Sanatlar alanında 

Doçentlik derecesine sahip 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Protetik Diş 

Tedavisi 
2 1 

Çene yüz protezleri, 

Temporomandibular eklem 

konusunda çalışmaları olmak. 

 6979/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.04/195 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2015-120 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2015-2638 SAMSUN 

Samsun İli, Bafra İlçesi, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan, 37 ada, 2 parseldeki tescilli 

yapıya yönelik, 37 ada, 1, 2, 4, 7 ve 8 parseller ile 38 ada, 1 ve 2 parselleri içerisine alacak şekilde 

belirlenen koruma alanından 37 ada, 4 ve 8 parselin çıkarılması talebine ilişkin; Akın KİTAPÇI, 

Burhan APAYDIN ve Yalçın KİTAPÇI’nın 30.04.2015 tarihli başvuruları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2013 gün ve 967; 26.06.2013 gün ve 1091; 

24.12.2014 gün ve 2232 sayılı kararları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 25.05.2015 gün ve 202 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri, konu 

ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Bafra İlçesi, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan, 37 ada, 2 parseldeki tescilli 

yapıya yönelik Kurulumuzun 24.12.2014 gün ve 2232 sayılı kararıyla belirlenen koruma 

alanından 37 ada, 4 ve 8 parselin çıkarılması talebinin uygun olduğuna, Kurulumuzun 24.12.2014 

gün ve 2232 sayılı kararıyla belirlenen koruma alanının iptal edilerek, 37 ada, 2 nolu parselinde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli yapının koruma alanının; 37 ada, 1, 2 ve 7 parseller ile 

38 ada, 1 ve 2 parselleri içerisine alacak şekilde ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirtildiği 

şekliyle uygun olduğuna, 

-37 ada, 4 ve 8 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki ‘koruma alanı’ ibaresinin 

kaldırılmasına,  

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesindeki 

“…korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde 

inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına 

aittir…” hükmü gereğince koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi 

Kurulumuza başvurulup alınacak karar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2015 - 132 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2015 - 2830 KONYA 

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, Kurulumuzun 24.06.1988 gün ve 217 

sayılı kararı ile tescil edilerek sit sınırları 1/100.000 haritada işaretlenen Kurulumuzun 30.06.2014 

gün ve 2099 sayılı kararı ile sit sınırları 1/25.000 ölçekli ve kadastral haritada işaretlenerek 

koordinatladırılan II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Yeniceoba Höyüğüne hazırlanan  Koruma 

Amaçlı İmar Planına ilişkin, Kurulumuz üyelerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan 

29.05.2015 tarih ve 2069 kayıt nolu raporu ile Kurulumuzun 08.05.2015 gün ve 2781 sayılı kararı  

okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, Kurulumuzun 24.06.1988 gün ve 217 

sayılı kararı ile tescil edilerek sit sınırları 1/100.000 haritada işaretlenen Kurulumuzun 30.06.2014 

gün ve 2099 sayılı kararı ile sit sınırları 1/25.000 ölçekli ve kadastral haritada işaretlenerek 

koordinatladırılan Yeniceoba Höyüğünün ekli haritada işaretlendiği şekilde II. Derece Arkeolojik 

Sit Alanının genişletilerek etrafının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, 

Koruma Amaçlı İmar Planının bu doğrultuda hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015 - 128 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.04.2015 - 2746 AKSARAY 

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I., II., III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit 

sınırlarına esas olmak üzere vadi içerisinde yer alan Belisırma Köy Yerleşmesi’nin Kentsel Sit 

Alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli haritalar aktarılması işlemi doğrultusunda söz konusu alanda 

yapılan irdeleme çalışmalarına ilişkin Kurulumuzun 23.11.2012 gün, 988 sayılı kararı okundu, eki 

dosya incelendi, yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda; 

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I., II., III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit 

sınırlarına esas olmak üzere vadi içerisinde yer alan  Belisırma  Köy Yerleşmesi’nin Kentsel Sit 

Alanı sınırı ile tek yapı ölçeğindeki tespit çalışmalarının; 

• Ek I listede tapu bilgileri verilen taşınmazların tescilinin devam etmesine, 

• Ek II listede bilgileri verilen taşınmazların 2863 sayılı yasada belirtilen taşınmazların 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmelerine 

• Ihlara Vadisi Konya Koruma Kurulu’nun 10.10.1991 gün ve 1150 sayılı kararı ile 

Belisırma Köyü III. Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilen aynı karar ile sit 

alanı sınırları 1 /25.000 ölçekli haritada belirlenen Kentsel Sit Alanı sınırlarının geleneksel 

dokunun devamlılığı açısından ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretli şekilde kabul edilmesine, 

• Söz konusu alan için ekte belirlenen geçiş dönemi koruma kullanma esaslarının geçerli 

olmasına, 

• 3 pafta 442 nolu parselde bulunan tescilli taşınmazda yapılan izinsiz uygulamaların 

kaldırılmasına, uygulamayı yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı kanun 9.ve 65. 

maddeleri gereği yasal işlem açılmasına, 

• Tespiti yapılan alanda tescilsiz taşınmazlarda yapılan onarımlar konusunda izinli olup 

olmadığına ilişkinilgili birimden bilgi ve belge istenmesine, 

Ihlara vadi içi yürüme güzergahında I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanında yer alan 

tesislerin yapım tarihine ilişkin ilgili birimlerden bilgi belge istenmesi gerektiğine karar verildi. 
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LİSTE I 

YENİ 

ENV. 

NO 

ESKİ 

ENV. 

NO ADI 

ESKİ YENİ 

GRUBU TESCİL TARİHİ PAFTA ADA PARSEL PAFTA ADA PARSEL 

1 A1 
ALA KİLSE VE 

BEZİRHANE 
THA    II 10.10.1991-1150 

2 2 Ahmet Yörük Evi     3  526 II 15.12.1973-7576 

3 3 Sami Aslan Evi    3  480 II 10.10.1991-1150 

4 4 Hasan Karakaya Evi    3  514 II 10.10.1991-1150 

5 5 Hanefi Aslan Evi     3  476 II 10.10.1991-1150 

6 6 Hanefi Aslan Evi     3  476 II 10.10.1991-1150 

7 7 Zülfikaroğlu Evi    3  466 II 10.10.1991-1150 

8 8 Mehmet Yeşildal Evi    3  464 II 10.10.1991-1150 

9 9 Resul Yeşildal Evi    3  463 II 10.10.1991-1150 

10 10 Ramazan Aslan Evi    2-3  449 II 10.10.1991-1150 

11 11 Fait Görük Evi    3  451 II 10.10.1991-1150 

12 12 Mehmet Emzik Evi    3  442 II 10.10.1991-1150 

13 13 Ali Aslan Evi    3  446 II 10.10.1991-1150 

14 14 
Hasan Hüseyin  

Aslan Evi  
  3  440 II 10.10.1991-1150 

15 15 Aziz Aslan Evi    3  435 II 10.10.1991-1150 

16 16 Aziz Aslan Evi    3  435 II 10.10.1991-1150 

17 17 Akın Aslan Evi    3  433 II 10.10.1991-1150 

18 18 Osman Aslan Evi    3  432 II 10.10.1991-1150 

19 19 Hasan Karakaya Evi    3  507 II 10.10.1991-1150 

20 20 Raif Aslan Evi     3  430 II 15.12.1973-7576 

21 21 Cuma Görül Evi THA    II 10.10.1991-1150 

22 22 Nuri Tezar Evi      183 II 10.10.1991-1150 

23 23 Erdoğan Görül Evi     3  500 II 10.10.1991-1150 

24 24 Mesut Görül Evi     3  500 II 10.10.1991-1150 

 

LİSTE II 

ENV. NO ADI 

 

GRUBU PAFTA ADA PARSEL 

25 Çamaşırhane 3  509 II 

26 Kilse I 3  479 ve 480 numaralı parseller arası II 

27 Kilse II 3  527 ve THA II 

28 Kaya Oyma Mekan I 3  499-497 II 

29 Kaya Oyma Mekan II 3  515 nolu parselin doğusu II 

30 Köy Camisi 3  515 II 

31 Kaya Oyma Mekan (Hanlar) 3  THA II 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 -132 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 -2250  SİVAS 

Dosya No : 44.05.04 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi’nde, Kurulumuzun 01.03.2013 tarih ve 752 sayılı kararı ile 

tescilli Doğanşehir Sur Kalıntıları ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı’nın, Doğanşehir 

Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma ve Analiz çalışmaları sonucundaki tespitler doğrultusunda 

yeniden değerlendirilmesi isteminde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı Kent Planlama Şube Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih ve 658-2895-10425 

sayılı ve konu ile ilişkili 17.04.2015 tarih ve 442-2024-7265 sayılı, önerilere yönelik hazırlanan 

paftanın ekinde sunulduğu 09.06.2015 tarihli bila sayılı yazıları okundu, yazı ekleri incelendi; 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.06.2015 tarihli ve 500 sayılı inceleme raporu 

okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonunda;  

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi’nde, Kurulumuzun 01.03.2013 tarih ve 752 sayılı kararı ile 

tescil edilen Doğanşehir Sur Kalıntıları ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı’nın, kararımız eki 

1/1000 ölçekli paftada yeniden belirlendiği şekli ile uygun olduğuna, Yenimahalle’de, 35 ada, 5 

parselde kayıtlı Merkez Camii’nin tescilli parsel sınırının, Kurulumuzun 17.06.2015 tarih ve 2248 

sayılı kararı gereği, pafta üzerinde koruma alanı olarak gösterilmesine, surların, yeni belirlenen 

bölümlerinin de işlendiği karar eki paftada gösterildiği şekliyle 2.grup yapı olarak tescillerinin 

devamına, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilave edilen parsellerin tapu kayıtlarına ‘3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı’ olduğuna dair şerh konulmasına, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndan 

çıkarılan parsellerin tapu kayıtlarından ise ‘3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ şerhinin 

kaldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.04/427 

Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2015-123 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.07.2015-2472 ÇANAKKALE 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesinde bulunan, ilgili Kurul kararlarıyla 

tescil edilen, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.12.1997 gün / 4386 

sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli halihazır haritalarda belirtildiği şekliyle belirlenen korunması 

gerekli kültür varlıkları ile sit alanlarını kapsayan Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 26.02.1999 gün / 5240 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 

Planında gerçekleştirilmek istenen koruma amaçlı imar planı revizyon çalışmalarına esas Kurum 

görüşümüzün iletilmesine yönelik Kurulumuzun 19.02.2015 gün / 2196 sayılı kararı ile "...2168-

2170 parseller ve yakın çevresinde yoğun olarak rastlanılan buluntulardan, alanın arkeolojik sit 

alanı potansiyeli taşıdığı anlaşıldığından, alana ilişkin tespit ve tescil çalışmalarının 

başlatılmasına: tespit-tescil çalışmalarının sonuçlanmasına müteakip belirlenecek sit sınırlarının 

hazırlanmakta olan koruma amaçlı imar planlarına işlenmesine..." şeklinde karar verilen, 2168-

2169-2170 parsellere ilişkin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğünün 14.04.2015 gün / 71945 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği. 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2015 gün / 2693 sayılı yazısı. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 25. Bölge Müdürlüğünün 22.04.2015 gün / 252311 

sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 251935 

sayılı yazısı ve ekleri ve Çanakkale Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2015 gün / 16973 

sayılı yazısı ve eki ile uzman raporu, ekleri okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy, Beldesinde yer alan, kararımız 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları ve koordinatları belirtilen, 2168-2169-2170 parselleri kapsayan alanın 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 2169 

parselde yer alan yatıra hiçbir şekilde müdahalede bulunulmamasına, 2168-2170 nolu parsellerde 

Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar 

verildi. 
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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

YÖNETMELİKLER

— Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği

— Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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. 


