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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA 

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve

Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areo-

metreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm

sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transforma-

törleri, egzoz gazı ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı

ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya

gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk,

periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile

elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden

alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Aralık 2015
PAZAR

Sayı : 29575
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesinde ön lisans
ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim ve öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Orhangazi Üniversitesinin fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hü-
kümleri 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) Açık öğretim: Radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan

eğitim-öğretimi,
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b) Alt Birim Kurulu: Bölüm, program veya anabilim dalı kurulunu,

c) Alt birim: Birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren bölümü, anabilim dalını ve prog-

ramını,

ç) Ana dal diploma programı: Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans diploma programını,

d) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

e) Birim Kurulu (BK) : Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul ku-

rulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,

f) Birim Yönetim Kurulu (BYK): Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul-

larda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim ku-

rulunu,

g) Birim: İlgili fakülteyi, yüksekokulu, meslek yüksekokulunu,

ğ) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavından sonra bu sınav yerine geçmek üzere ya-

pılan sınavı,

h) Çift ana dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin ön görülen

şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders

alıp bu program içinde ayrı bir diploma alabilmesini sağlayan programı,

ı) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm

veya birim başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

i) Ders kredisi (AKTS kredisi): Teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için

öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak her ders

için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş olan değeri,

j) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının belirlenen ye-

terlilikleri sağlayan öğrencilerine ön lisans veya lisans diploması verdiği yükseköğretim prog-

ramını,

k) Ekleme-bırakma: Öğrencilerin aldığı/almak istediği dersi/dersleri, akademik takvim-

de belirlenmiş süreler içinde son defa kontrol etme ve düzeltme işlemini,

l) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Alınan derslerin başarı notunun derslere ait

kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılıp, elde edilen çarpımların toplamının, tüm derslerin kredi top-

lamına bölünmesinden elde edilen oranı,

m) Genel sınav: Yarıyıl veya yıl sonu sınavını,

n) İkinci öğretim: Mesai saatleri dışında yapılan örgün eğitim-öğretimi,

o) Karma öğretim: En az %30’u örgün, %70’i uzaktan yapılan eğitim-öğretimi,

ö) Mütevelli Heyeti: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

p) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki

derslerin kredi toplamını,

r) Ortak öğretim: Diğer yükseköğretim kurumları veya diğer kuruluşlarla işbirliği ya-

pılarak yapılan öğretimi,

s) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığını,
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ş) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

t) Örgün öğretim: Öğretim süresince ders ve uygulamalara devamın zorunlu olduğu

eğitim-öğretimi,

u) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

ü) Rektörlük: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

v) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği

doğrultusunda aldığı dersi,

y) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

z) Uzaktan öğretim: Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim mater-

yallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği çevrimiçi eğitim-öğretimi,

aa) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

bb) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Bursa Orhangazi Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunu,

cc) Yan dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin ön görülen şartları

sağlaması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programının belirli ders-

lerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir sertifika alabilmesini sağlayan programını,

çç) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma

amacı güden eğitim-öğretim türünü,

dd) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim yılı, birim kurullarının

önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvimle yürütülür. Eğitim-öğretim dö-

nemleri güz ve bahar yarıyılları ile uygulama ilkeleri Senato tarafından belirlenen yaz döne-

minden oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Birim kurullarının önerisi ve Se-

natonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(3) Birimlerin, kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini

kapsayan bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvimlerini, en geç haziran ayı içinde

Senatoda onaylanmak üzere Rektörlüğe sunmaları gerekir. Yarıyıllara, genel sınav ve bütünle-

me sınav süreleri dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü durumlarda akademik takvimde deği-

şiklik yapabilir.

(4) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde ilgili birimce

önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları, Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri ve hafta

içi mesai saatleri bitiminden sonra da yapılabilir.
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Eğitim-öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans 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 tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami sü-

reler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-

şikleri kesilmez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu

(YÖK)’nun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi

nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek

için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu

sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-

navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına

göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik

hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde

başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri

kesilme durumuna gelen son dönem öğrencileri ile sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan

kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden

sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, 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. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği

ders başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Eğitim-öğretim, örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde ya-

pılabilir. Örgün öğretim, birinci ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.

(4) Öğrenciler eğitim programında ön görülen ders, proje, staj, klinik çalışma, uygulama

ve benzeri çalışmaları tamamlamaları halinde normal süreden önce de mezun olabilirler.

(5) Üniversitede öğretim dili, dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim

verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğ-

retim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya başka bir yabancı

dilde verilebilir.

Giriş, kabul ve kayıt şartları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ve ilgili birimlerde Rektörlükçe düzenlenen

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                27 Aralık 2015 – Sayı : 29575



özel yetenek sınavı ile yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, ÖSYM tarafından

belirlenen ve ilan edilen günlerde kayıtlarını yaptırır. Zamanında başvurmayan ve/veya istenilen

belgeleri kayıt süresi içinde tamamlamayan öğrenciler bu hakkını kaybeder.

(2) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke liselerinden alınan

diplomaların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak ve bu belgelerin asıllarını

ibraz etmek,

b) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) so-

nucunda, o öğretim yılında Üniversitenin birimlerine yerleştirilmiş olmak, yabancı uyruklu öğ-

renciler için Üniversitenin kabul ettiği giriş şartlarını yerine getirerek kayıt hakkı kazanmış ol-

mak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan

puan ile şartlara sahip bulunmak ve Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavını ba-

şarmış olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,

ç) Açıköğretimin ikinci bir yükseköğretime izin veren bölümleri hariç aynı düzeyde

başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir.

Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların kanuni temsilcileri kayıt yaptıra-

bilir.

(4) Kesin kayıtlarını yaptıran veya yarıyıl kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversite-

nin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi

veya kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yenisinin verilebilmesi için bir dilekçe ile

ÖİDB’na başvurulur ve öğrenciye Rektörlük tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir

öğrenci kimlik kartı verilir.

Geçersiz kayıtlar

MADDE 8 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem

başlatılır.

Üniversite içi yatay geçiş, yatay geçiş ve dikey geçiş

MADDE 9 – (1) Üniversite içi ve Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçiş, bulundukları

programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içinde

başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ÖİDB’na baş-

vuruda bulunabilir. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve BYK ka-

rarı ile kesinleşir.
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(2) Dikey geçiş yapmak suretiyle meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına

kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları

ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğretim birimleri, öğretimin normal süresi içinde ta-

mamlanabilmesi için gerekli eğitim-öğretim etkinliklerinin, yarıyıl veya yıllara göre dağılımını

gösteren öğretim programlarını ilan eder.

(2) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıl veya

yıllarda belirli ders veya derslerin başarılması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir

dersin alınabilmesinde ön şart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınıp, ilgili

BK’ca tespit edildikten ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir ve yeni kayıt yap-

tıran öğrencilere uygulanır.

(3) Öğrencinin her yarıyıl veya yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde

öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmesi, ders kaydını yaptırması ve danışmanına onay-

latması gerekir.

(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl veya yıldaki

programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(5) Öğrenciler, derslere kayıtlarını Senato tarafından belirlenen esaslar ve Rektörlükçe

belirlenen usullere göre yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Kaydın son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içerisinde onay-

lanır. Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından herhangi birini Senato kararı ile belirlenen

haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili yönetim kurulu kararı

ile saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle bıraktıkları yerden öğrenimlerine devam

ederler.

(6) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen

öğrenci, o yarıyıl veya yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve

sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(7) Ders kayıtları ile ilgili öğrenci ders yükleri aşağıda verildiği gibi düzenlenir:

a) Öğrenci, öncelikle bulunduğu sınıfa göre alt sınıflardan sorumlu olduğu dersleri al-

mak şartıyla, GANO değeri 1.60’ın altında ise en fazla 30 AKTS kredilik, 1.60 - 2.99 arası ise

en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler üst yarıyıllardan

derse kayıt olamaz.

b) Öğrenciler GANO değeri 3.00 ve üzerinde olması durumunda, haftalık ders progra-

mının uygunluğuna göre, sorumlu olduğu derslerle birlikte bir üst sınıftan toplam 45 AKTS

kredilik ders alabilirler.

c) Öğrenciler, ilgili BYK kararıyla, Üniversitenin diğer birimlerinden veya yurt içindeki

veya yurt dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer birimlerinden de ders alabilirler.
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(8) Süresi içinde ders seçme işlemini yapmayan öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere

dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine ilgili BYK tara-

fından yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verilir.

Öğrenci, kayıt yaptırmamış olduğu yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, sınavlara

giremez.

(9) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu ders veya dersleri not yükseltmek için tekrar

alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(10) İzinli ayrılma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptır-

mayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler ve bir üst yarıyıl

veya yıldan ders alamazlar.

(11) Programdan kaldırılan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili BK kararı ile o der-

sin eşdeğeri olan başka bir dersi alır.

(12) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu de-

ğildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

(13) İlgili dönemde ilk iki hafta içinde öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik

yapabilir. Öğrencilerin, ders değişikliklerini danışmanlarının onayını alarak bizzat yapmaları

gerekir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı

ve YÖK’ün onayı ile açılabilir.

(2) Hazırlık sınıfı eğitimi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde öğretim dili ya-

bancı dil olan programlarda zorunlu veya öğretim dili Türkçe olan programlarda isteğe bağlı

yabancı dil eğitimini kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim ve sınav esasları ilgili mevzuat

hükümleri doğrultusunda Yabancı Diller Yüksek Okulu önerisi ile Senatoca belirlenir.

Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 12 – (1) Her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami AKTS kredi mik-

tarı, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri

ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı, uy-

gulama, tez ve teorik ders içerikleri, stajlar, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders

başarı notuna katkısı gibi hususlar, senato tarafından belirlenen uygulama ilkeleri doğrultusunda

ilgili alt birim kurulunun önerisi üzerine BK tarafından karara bağlanarak en geç Haziran ayı

sonuna kadar Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla

ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yöntemle belirlenir.

(2) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uy-

gulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili alt birimin önerisiyle ve ilgili kurullarca düzen-

lenerek ilan edilir.

(3) Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler,

ön şartlı dersler ve üst yarıyıldan/yıldan alınan dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu

hallerde derslere alt birim başkanı onay verebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Danışmanlık, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Derslerin kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Derslerin kredileri AKTS esas alınarak teorik veya uygulamalı ders

saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde

bulundurularak, senato tarafından kabul edilen ilkeler çerçevesinde belirlenir ve diploma prog-

ramının eğitim-öğretim programında gösterilir.

Ön şart dersleri ve diğer şartlar

MADDE 14 – (1) Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer şartlar, ilgili

alt birim kurullarınca tespit edilen, BK tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan

öğretim programına göre uygulanır.

Dersten çekilme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara

göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk

on haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

d) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme iş-

lemi yapılamaz.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için ilgili alt birim tarafından danışman olarak bir öğre-

tim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması

veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur, öğrenci derslerini seçer ve danışmanına onaylatır.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 17 – (1) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında ücret alınır.

(2) Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 2547 sayılı Kanunda öngörülen normal

eğitim-öğretim süresini kapsar.

(3) Öğrenim ücreti, YGS ve/veya LYS başarı bursu, akademik başarı bursu veya öğ-

rencilere verilecek diğer burslarla ilgili hususlar, Senatoca kabul edilip Mütevelli Heyet tara-

fından onaylanacak esaslar çerçevesinde belirlenir ve her yıl yükseköğretim programları ve

kontenjanları kılavuzunun şart ve açıklamalar kısmında açıklanır.

Ders muafiyeti

MADDE 18 – (1) Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sı-

rasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders ekleme ve bırakma

süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili BYK bu talebi inceleyerek

öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.
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(2) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olan öğrencinin öğretim süresinden kaç

yarıyıl düşüleceği, eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri toplamının, kayıt olunan prog-

ramın ortalama yarıyıl kredisine bölünmesi ile bulunur. Virgülden sonraki rakam 5 veya üstünde

bir üst sayıya, aksi halde bir alt sayıya yuvarlanır. Eğitime başlanacak yarıyıl ile öğrencinin

devam edeceği yarıyıl farklı ise bir sonraki yarıyıla kaydı yapılır.

(3) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olma sonucu öğrencinin kaydı, ön lisans

programlarında en çok 3, lisans programlarında ise en çok 5 inci yarıyıla yapılabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Örgün öğretim yapılan programlarda, öğrenci derslere ve uygula-

malara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden faz-

lasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci, o dersin genel sınavına

alınmaz. Ancak, uzaktan öğretim veya karma öğretim yapılan dersler ve programlar bu uygu-

lamanın dışındadır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu, genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tara-

fından ilân edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise ara sınavlara

girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile

sınıf geçme sistemi uygulanan birimler bu uygulamanın dışındadır.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar, ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı, staj sonu sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı

veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Ayrıca, sınavlar alan ve zorluk düzeyine göre tasnif

edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı

soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Seminer, proje, tez ve

sanat alanlarındaki performanslara yönelik sınavlar ile sunumlar jüri/sınav komisyonu önünde

de yapılabilir. Sınavların bu yöntemlerden hangileri ile yapılacağı, ara sınav ve genel sınavların

başarı notuna katkısı ilgili alt birim kurulu tarafından belirlenerek ders bilgi formlarında ilan

edilir. Ara sınav, değerlendirme etkinliği ve final sınavının başarı notuna etkisi dersin öğretim

elemanı tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yüzdelik esasına göre belirlenir.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Yıllık program uygu-

lanan birimlerde ilgili BYK kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Ders içerisinde yapılan ödev,

proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine kullanılabilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda

yapılır. Genel sınava, kaydını yenilemiş olan, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygula-

malı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya

yıl sonunda yapılan genel sınavdan sonra yapılır. Bütünleme sınavına, kaydını yenilemiş olan,

devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı

olan öğrenciler girebilir.
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ç) Ek sınavlar: 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sınavlar ile mezuniyetlerine

tek dersi kalan öğrencilerin sınavları için dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınavı ve/veya

bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde ilgili BYK tarafından açılan sınav programları ilan

edilir. Bu sınavlara, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sı-

navlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az DD ve öğrencinin sınav sonrası GANO’su

2.00 ve üzeri ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere tanınır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrenci-

lerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili BYK tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını

aynı yarıyıl içinde, birim yönetimince tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret

sınavı başvurusu ara sınav tarihinden sonraki yedi gün içinde yapılmak zorundadır. Mazeret

sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Senato tarafından

belirlenen dersler ve ortak zorunlu dersler ile yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda

olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınava ilişkin esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler ilgili BYK tarafından belirlenip, ilk sınav tari-

hinden bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve

öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını, sınavdan sonra en geç on beş gün içerisinde

ilan etmek zorundadır.

(5) Öğrenciler, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde birim yönetimine

yazılı olarak başvurmak koşuluyla sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunabilir. İnceleme

sonucu maddî hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili BYK kararı ile kesinlik kazanır ve

sonuç öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak iletilir.

(6) Yarıyıl sonunda sınav evrakları arşivlenmek üzere birim sekreterliğine teslim edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 21 – (1) Sınav veya değerlendirme etkinliğinde, kopya çekmeye teşebbüs

eden, kopya çeken veya kopya çektiren öğrenciyi tespit eden sınav gözetmeni, varsa öğrencinin

elinden kopya malzemesi ve o zamana kadar yazdığı evrakı alarak kendisine başka sınav kâğıdı

verir ve sınava kaldığı yerden devam etmesini sağlar, gerekirse yerini değiştirir, fakat sınav

huzurunu bozmadığı sürece sınav salonundan çıkartmaz. Kopya çektiren öğrenci sınav salo-

nunda ise yeri değiştirilir veya gerekli başka tedbirler alınır. Başkasının yerine sınava giren

öğrenci sınav salonundan çıkartılır.

(2) Görevli olduğu salonda bir önceki fıkrada sayılan hareketlerde bulunan öğrenciyi

tespit eden gözetmen, ilgili öğrencinin sınav evrakını ve varsa kopya malzemelerini ekleyerek,

durumu birim yönetimine bir dilekçe ile bildirir. Birim yönetimi, ilgili öğrenci hakkında disiplin

soruşturması başlatır.
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(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

yürütülür.

(4) Hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğrencinin, disiplin soruşturması sonuç-

lanıncaya kadar derslere devam etmesi veya sınavlara girmesi engellenmez.

(5) Kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği veya sınava kendi yerine başkasını

girdirdiği için hakkında soruşturma başlatılan öğrencinin sınav evrakı, soruşturma sonuçlanın-

caya kadar değerlendirilmez. Bu arada ilgili sınıfın notları ilan edilirse, bu durumdaki öğren-

cinin sınava girmediği kabul edilir.

(6) Disiplin soruşturması sonucu öğrenciye herhangi bir ceza verilmemiş ise öğrencinin

sınav evrakı değerlendirilir. Disiplin soruşturması final sınavı ile ilgili olup da bu arada aynı

dersin bütünleme sınavı yapılmış ise öğrencinin final ve bütünleme sınavlarından aldığı not-

lardan yüksek olanı esas alınır.

(7) Disiplin soruşturması sonucu herhangi bir ceza alan öğrenciye, aldığı disiplin ceza-

sının yanı sıra, ilgili sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

(8) Yarıyıl sonu notuna etkisi olan tüm proje, laboratuvar raporu, ödev ve benzeri de-

ğerlendirme etkinliklerinde intihal yapıldığı anlaşılırsa söz konusu etkinlik için sıfır notu ve-

rilir.

Çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 22 – (1) Üniversite bünyesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çift ana dal ve yan dal

programları açılabilir. Bu programlara ilişkin uygulama ilkeleri ilgili yönetmelik hükümleri

doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere, bu programlara ait dersleri başardığında çift ana dal programı için dip-

loma, yan dal programı için sertifika verilir.

(3) Programlara başlayıp, programı tamamlamadan ayrılan öğrencilerin bu kapsamda

başarılı oldukları dersler, kendi ana dal programındaki derslerin yerine sayılamaması duru-

munda, transkript ve diploma eki belgelerinde ayrı bir bölümde program dışı etkinlik başlığı

altında gösterilir.

(4) Üniversite öğrencileri ile dersleri izlemeye uygun görülen kişiler, belirli konularda

bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili BYK kararıyla, özel öğrenci olarak derslere kayıt olabilirler.

Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili alt birim so-

rumlusunun görüşü alınarak ilgili BYK tarafından karara bağlanır. Bu öğrenciler yazıldığı ders

için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez.

Ancak, ÖİDB tarafından kendilerine söz konusu derslerden başarılı olmak için aranan koşulları

yerine getirdikleri takdirde durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, alacakları

her bir ders için ÜYK tarafından o yarıyıl için belirlenen ders ücretini öder. Özel öğrenciler,

Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamaz.
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Değişim programları

MADDE 23 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde Üniversite tarafından ön

lisansta iki, lisansta dört yarıyıla kadar anlaşmalı olarak diğer üniversitelere öğrenci gönderi-

lebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresin-

den sayılır. Öğrenciler değişim programlarından ilk iki yarıyıl yararlanamazlar.

(2) İlgili BYK tarafından belirlenen bir komisyon, değişim programı öğrencisinin ala-

cağı derslerin seçiminde yardımcı olur. Bu derslerin Üniversitede kabulünü koordine eder, öğ-

rencinin değişim programıyla gittiği üniversitedeki eğitimini izler ve eğitim süresince öğrenci

ile irtibatta bulunur.

(3) Öğrenciler değişim programıyla gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış ol-

dukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kurumunun programlarında

bulunan aynı içerikli derslerden, komisyonun önerisiyle alınan ilgili kurul kararı ile başarılı

olmuş sayılır. Bu derslerin AKTS kredileri diploma programındaki eşdeğer dersin kredisi olarak

ve notları, 24 üncü maddede verilen başarı derecesi esas alınarak öğrencinin transkriptine iş-

lenir.

(4) Anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler, kre-

disi ve başarı durumlarını gösterir bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar ve Başarı Durumu

Başarı notunun tespiti

MADDE 24 – (1) Tüm sınavlarda ölçme 100 puan üzerinden yapılır. Ders başarı puanı

yarıyıl/yıl içi ve genel sınavların katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesap-

lanır. Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve

harf notu olarak takdir edilir.

(2) Başarı dereceleri ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı derecesi Başarı notu Başarı katsayısı

Mükemmel AA 4.00

Pekiyi BA 3.50

İyi BB 3.00

Orta CB 2.50

Geçer CC 2.00

Şartlı geçer DC 1.50

Şartlı geçer DD 1.00

Başarısız FD 0.50

Başarısız FF 0.00

(3) 4 tam not üzerinden hesaplanan GANO değeri 100'lük sisteme transfer edilirken

2=70, 4=100 olacak şekilde doğrusal orantı kullanılır.
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(4) Diğer notlar ve anlamları şunlardır:

a) S: Yeterli notu, öğretim programlarında bulunan ve ortalama hesabına dahil edilme-

yecek derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Yetersiz notu, öğretim programlarında bulunan ortalama hesabına dahil edilme-

yecek derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) P: Gelişmekte olan notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde,

birinci yarıyıl sonunda verilir.

ç) NI: Katılmamıştır notu, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı

dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte

transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders say-

dırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

d) NA: Devamsız notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini

yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında

FF notu işlemi görür.

e) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

f) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları ara sınav ve genel sınavlar hariç olmak üzere yarıyıl veya yaz okulu so-

nunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son

veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Süresi içinde harf no-

tuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

Başarı durumu

MADDE 25 – (1) Bir dersten S, CC, CB, BB, BA veya AA alan öğrenci o dersten ba-

şarılı sayılır. FF, FD, U veya NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır, ilk açıldığında

bu dersi tekrarlaması veya seçmeli ders ise alternatifi olan dersi alması gerekir. DC ve DD notu

alan öğrencinin, GANO değeri 2.00’ın altında ise şartlı başarılı, 2.00 ve üstünde ise başarılı

kabul edilir.

(2) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması

3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek

onur listesinde yer alır.

Fazladan alınan dersler

MADDE 26 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GANO’ya, seçimlik ders-

lerden sadece öğretim programında yer alan kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır

ve artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden, seçimlik derslerin, notu yüksek

olandan başlayarak mezuniyet şartı için gereken miktarı öğretim programına sayılır ve diğerleri

fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, 24 üncü maddeye göre derslerden al-

mış oldukları notlar ve derslerin AKTS kredileri ile hesaplanır. Bu durumda:

a) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağır-

lıklı notudur.
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b) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı

derslerin kredi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme

işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten

küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit

edilir.

c) Öğrencinin bir diploma programına kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin

ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile GANO elde edilir.

GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

ç) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması,

mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme, Mezuniyet ve Diplomalar

Kayıt silme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, süresi

içerisinde bir defa öğrenim ücretini yatırmayanlar ilgili BYK kararı ile etkin olmayan öğrenci

statüsüne geçirilir. Etkin olmayan öğrenci statüsündeki öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar

öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(2) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek ilişiği kesilir:

a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

b) Ciddi sağlık sorunlarına bağlı olarak tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki öğ-

retim yılını aşan öğrenciler hakkında, yeniden sağlık raporu alınmak ve ilgili BYK tarafından

incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması,

c) Açıköğretim Fakültesi hariç, aynı anda eşdeğer seviyede iki örgün programda kay-

dının olması,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim

kurumundan çıkarılma cezası alması,

d) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kaza-

nılmadığının anlaşılması,

e) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfının

iki yıl içinde başarı ile tamamlanamaması,

f) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücre-

tinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi.

Mazeretler

MADDE 29 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret be-

yan eden öğrenciler, mazeretlerinin başlangıç tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde

birim yönetimine mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu

süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.
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(2) İlgili BYK tarafından kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki

esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı,

19 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğ-

rencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda alırlar.

b) Öğrenciler, mazeretli oldukları süre içinde sınavlara giremez. Bu süre içerisinde sı-

nava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

İlgili yönetim kurulları ve disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine

ve izinlerine ilgili BYK karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı on beş gün içinde ÜYK’ya itiraz

edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliği hükümlerine göre yürütülür.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 31 – (1) Üniversitenin bir bölüm/programının eğitim-öğretim programında

mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan ve

GANO değeri en az 2.00 olan öğrencilere, kayıtlı olduğu bölüme/programa göre ön lisans veya

lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlük tarafından mühürlenir. Diplomaların şekli ve üze-

rinde yer alacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisans programına devam eden bir öğrenci isterse, ilk dört yarıyıllık müfredatı ba-

şarıyla tamamlamak, en az 2.00 GANO değerini sağlamak ve kaydı silinmiş olmak koşuluyla

18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamla-

mayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına

İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması alır.

(3) Diplomanın kaybı hâlinde, diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği

ve kaçıncı defa verildiği belirtilen ve diploma bilgilerini içeren bir belge verilir.

(4) Öğrencilere mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve varsa

akademik derecelerini gösteren öğrenci not durum belgesi ile diploma eki verilir.

(5) Öğrencilerin durumları her yarıyıl sonunda değerlendirilerek, not durum belgesinde,

bulunduğu yarıyıla kadar GANO değeri 3.00-3.49 olanlar için onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar

için, üstün onur öğrencisi ibaresi yazılır. Bu şartlarda mezun olan öğrencilere diplomaları ile

beraber onur belgesi veya üstün onur belgesi verilir. Disiplin cezası bulunan öğrenciler bu hak-

tan yararlanamaz.

(6) Öğrencinin mezuniyet tarihi, son sınavının açıklandığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar

tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle

mezun olamayan öğrenciler, ek sınavlarda başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak

kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise

o yarıyılın da öğrenim ücretini öder.
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(7) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilmesi için birimlere imzalatacakları

ilişik kesme belgesi getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde

kendilerine diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sıra-

sında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılır ve tebliğ, ilgili birimde de ilân edilmek suretiyle

tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu

ÖİDB’na bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğ-

rencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde ken-

dilerine tebligat yapılmış sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

İzin ve Ayrılmalar

Geçici izinli ayrılma

MADDE 33 – (1) BYK kararı ile öğrenciye haklı ve geçerli mazeretlerine binaen her

defasında bir yarıyıl ve/veya bir yıl süre ile izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde

ön lisans programları için bir yılı, lisans programları için iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan

öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci,

ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. İzin başvurularının en geç derslerin

başlamasından itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

(2) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayanların kayıtları ve kayıt

yenileme ile izin işlemleri birinci derece yakınları tarafından yaptırılabilir.

(3) Öğrenci izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorun-

dadır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerin, ÜYK tarafından

belirlenen birimlere ilişik kesme belgesini imzalatmaları gerekir. Ayrılma isteği onaylanmış

öğrencilere isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gösteren bir belge ile

kesin kayıt sırasında Üniversiteye teslim ettiği diploması geri verilir. Öğrenci içinde bulunduğu

yarıyıl öğrenim ücretinin tamamını öder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ÜYK ve BYK kararları uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Orhangazi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek

üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersin sınavlarına

girebilirler. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek ama-

cıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not

yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı ta-

rihten en az üç gün önce Öğrenci Bilgi Sisteminden (ÖBİSİS) sınava gireceklerini belirtmek

zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

Ancak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen derslerin bütün-

leme sınavlarına başvurular Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi (ERUZEM) tarafından yıl sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra yedi gün içerisinde

ÖBİSİS üzerinden yapılır. Aksi durumda sınava giremezler. ERUZEM tarafından verilen ders-

lerde diğer birimlerin eğitim-öğretim sınav yönergelerine bakılmaksızın bu kural uygulana-

caktır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2012 28324

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2013 28577
2- 28/8/2013 28749
3- 6/4/2015 29318
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz
Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “A1, A2, B1, B2, C1 ve C2” ibaresi “A1,
A2, B1, B1+, B2 ve B2+” şeklinde değiştirilmiştir. 

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

—— • ——
TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE
AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSGM - 2015/12)

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar

Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin
belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.
Reddedilen sayaçlar
MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep

edilmez.
Ücret tarifesi asma zorunluluğu
MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca gö-

rülebilecek bir yere asılması zorunludur.
İdari para cezası
MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden

veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su,

Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM-
2014/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2014 29092

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/11/2015 29535
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Aralık 2015 

PAZAR 
Sayı : 29575 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/255 

Karar No : 2015/439 

Mahkememizin 2014/255 Esas 2015/439 Karar sayılı ilamı ile Sanık Hakan Dilek 

hakkında Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik 

Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından verilen 10 Ay Hapis Cezası kararın temyize tabi 

olduğu anlaşılmıştır. 

Hapis cezası yönünden Sanık Hakan Dilek'in temyiz hakkı bulunması nedeniyle Sanık 

Hakan Dilek (Nedim ve Fethiye oğlu, 20.08.1961 Akyazı doğumlu, Sakarya, Karapürçek, 

Meşepınarı Mah./köy nüfusuna kayıtlı) hakkındaki tebligatın bütün aramalara rağmen 

bulunmaması ve adresinin meçhul kalması, tebligat yapılamamış olması nedeniyle ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı tebligat 

kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.  10763 

—— • —— 

Alanya İnfaz Hakimliğinden: 

Esas No  : 2014/1425  

Karar No  : 2014/1436  

Mahkememizin 20/11/2014 tarih, 2014/1425 Esas, 2014/1436 sayılı kararı ile; Antalya 

Döşemealtı ilçesi Dağbeli köyü nüfusunda kayıtlı, Mehmet ve Ayşe'den olma, 09/11/1948 

Doğumlu (30886014280 TC. Kimlik Numaralı) Hükümlü Hasan DAĞDELEN hakkında 6291 

Sayılı Yasanın 105/A maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendi uyarınca koşullu salı verilme kadar 

Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumuna Ġadesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar Hasan 

DAĞDELEN'e tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle; Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. Maddeleri gereğince 

RESMĠ GAZETE'DE yayınlanmak suretiyle Hükümlü Hasan DAĞDELEN'e tebliğine ve kararın 

Resmi Gazete'de yayınını müteakip 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur  

 10366 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2008/37 

Karar No : 2014/585 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu, Emil ve Rabiha'dan olma, 08.07.1985 Harmanlı d.lu. Bulgaristan-Harmanlı nüfusunda 

kayıtlı olup halen Lipa sokak No: 14-Harmanlı-Bulgaristan adresinde oturur FILIP EMILOV 

IVANOV hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkememizce sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, 

TCK. 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 200,00.-TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, Suçun iĢlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç olduğu dikkate 

alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince takdiren adli 

para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden hesaplanarak 

bir günlük karĢılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer Ģahsi halleri 

göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 6000,00 TL 

Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı 

cezadan çevrilen 6000,00 TL adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu 

dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eĢit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde 

ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının 

hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı 

cezaya ek olarak verilen 200,00 adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal 

durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eĢit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde 

ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının 

hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliği 

mümkün olmadığından sanık FILIP EMILOV IVANOV'a tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 10900 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1212 

Karar No : 2015/43 

1 - 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 06/02/2015 Tarihli ilamı ile TCK nun 66/1-e maddesi uyarınca düĢürülmesine 

dair verilen kararın, Müslem ve Narda oğlu, 1970 Suriye doğumlu, TAFĠK MISO'ya tüm 

aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

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

sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya 

mahkememiz katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine 

en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu 

açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza 

verilecektir), karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 10903 
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2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden: 

MAHKEME KARARI 

Esas Sayısı : 2013/533 

Karar Sayısı : 2015/7 

Karar Günü : 15.01.2015 

ÖZET: Sanık Salih ve Nergis Oğlu, 12.07.1979 Kayseri Doğumlu, Yozgat, Yenifakılı, 

Yazlak Mah. Nf. Kyt.lı, 10983088704 T.C. No'lu Altan HALICI'nın 25.02.2008 - 03.08.2009 

tarihleri arasında iĢlemiĢ olduğu firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a ve TCK'nın 

62/1'inci maddeleri uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu 

hükmün CMK'nın 231'inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın 

adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün 

sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın 

en yakın Askeri Mahkeme olan Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından 

inceleneceği ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat 

edilebileceği ilan olunur. 10905 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 16,00 TL ile en çok 101.643,14 TL arasında değiĢen; 

13/01/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

10.165,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen 45 grup eĢya (cep telefonu ve aparatları, 

anahtar takımı, filtreli sigara kağıdı, tüp, aleminyum rekor vb.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, 

Van Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki 

ihale salonunda 14/01/2016 tarihinde saat 09:30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0 432) (223 40 26-46) 

numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı Van 

Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 11676/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 

45500 Soma/MANĠSA 

a) Telefon ve Faks Numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik Posta Adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı K.Ġ.K. No Dosya No 
Ġhale Tarihi 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

E.L.Ġ Müessese Müdürlüğüne ait 

Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy 

Torbalama tesisinde 450.000 ton 

kömürün torbalanması ve kamyonlara 

yüklenmesi hizmet alımı iĢi 

2015/181600 2015-2502 
19/01/2016 

Saat: 14:00 
300 gün 

 

b) Yapılacağı Yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) ĠĢin Süresi : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale Usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 

Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 11702/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 17.12.2015     Karar No: 6934 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANLALARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

  2) Pinnacle Turkey Inc. 

  3) Corporate Resources B.V. 

● MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola, Ġngiliz Virgin Adaları, VG 1110 

  2) Omar Hodge Building,3 rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola Ġngiliz Virgin Adaları VG1110 

  3) Locatellikade 1,1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA 

● TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1) ġehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680 Çankaya-

ANKARA 

  2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, 

ANKARA 

  3) Ġran Cad. No: 21/458 Kavaklıdere 06680 Çankaya, 

ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 14.10.2015, 16.10.2015, 19.10.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Merkez 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 8.767 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/TGT-PIN-CBV/K/G18-b1-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

KÖġE_NO ENLEM BOYLAM 

a 41º00’00’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 

b 40º55’30’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 

c 40º55’30’’00’’’ 27º15’00’’00’’’ 

d 41º00’00’’00’’’ 27º15’00’’00’’’ 

KARAR: 

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V. ġirketlerinin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için müĢterek petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından 

uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 

açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

22.11.2015 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V. ġirketlerine sırasıyla %41.5, %18.5, %40 hisselerle 14.10.2015 tarihinden 

itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARĠ/TGT-PIN-

CBV/K/G18-b1-1 pafta numaralı müĢterek petrol iĢletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv 

durumu ve bu rezervde üretebileceği miktar dikkate alınarak 5 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak 

üretim geliĢtirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; 

Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan 

kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 11647/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 17.12.2015     Karar No: 6935 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

  2) Pinnacle Turkey Inc. 

  3) Corporate Resources B.V. 

● MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola, Ġngiliz Virgin Adaları, VG 1110 

  2) Omar Hodge Building,3 rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola Ġngiliz Virgin Adaları VG1110 

  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA 

● TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1) ġehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680 Çankaya-

ANKARA 

  2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, 

ANKARA 

  3) Ġran Cad. No: 21/458 Kavaklıdere 06680 Çankaya, 

ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 10.09.2015, 11.09.2015, 17.09.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Merkez 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 8.260 hektar 

•PAFTA NUMARASI : ARĠ/TGT-PIN-CBV/K/G18-b2-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

KÖġE_NO ENLEM BOYLAM 

a 41º00’00’’00’’’ 27º28’45’’00’’’ 

b 40º59’45’’00’’’ 27º28’45’’00’’’ 

c 40º59’45’’00’’’ 27º29’15’’00’’’ 

d 40º59’35’’00’’’ 27º29’15’’00’’’ 

e 40º59’35’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 

f 40º57’45’’72’’’ 27º30’00’’00’’’ 

g 40º55’30’’00’’’ 27º28’50’’48’’’ 

h 40º55’30’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 

i 41º00’00’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 

KARAR: 

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V. ġirketlerinin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için müĢterek petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından 

uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 

açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

22.11.2015 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V. Ltd. ġirketlerine sırasıyla %41.5, %18.5, %40 hisselerle 10.09.2015 tarihinden 

itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARĠ/TGT-PIN-

CBV/K/G18-b2-1 pafta numaralı müĢterek petrol iĢletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv 

durumu ve bu rezervde üretebileceği miktar dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak 

üretim geliĢtirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; 

Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan 

kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 11648/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 15/10/2015 tarihli ve 5829-10 sayılı Kararı ile 19/12/2012 tarih ve BAY/939-

82/31904 numaralı bayilik lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda ĠnĢaat Nakliye Petrol Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin; 

a) Akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teĢkil etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,- TL tutarında, 

b) Akaryakıt istasyonunda tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 

aynı fıkranın (d) bendi ile ―5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 

176.681, -TL tutarında, 

olmak üzere, toplam 1.215.981,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.215.981,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11710/1/1-1 

————— 
Kurul’un 17/09/2015 tarih ve 5795-7 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/29670 sayılı bayilik 

lisansı sahibi A.Y.T. Dağıtım Pazarlama Lojistik Hizmetleri Turizm Gıda ĠnĢaat Petrol ve Petrol 

Ürünleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin, Ekim-Aralık 2013 döneminde muhtelif tarihlerde, 

08/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23587 sayılı bayilik lisansı sahibi Ahmet Yiğit ve Oğulları 

Akaryakıt ĠnĢaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne akaryakıt ikmal etmesinin 

yeniden satıĢ amaçlı satıĢ olması ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(g) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması 

ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ 

ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/10/2015 tarih ve 63 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11710/2/1-1 

————— 
Kurul’un 10/09/2015 tarih ve 5785-14 sayılı Kararı ile, ve BAY/939-82/31090 sayılı 

bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv ĠnĢaat Hafriyat Temizlik 

Sanayi Ticaret Limited ġirketi’ne ait istasyondan tesisten 19/03/2015, 27/04/2015 ve 17/06/2015 

tarihinde alınan numunelerin ĠNÖNÜ-PAL’in sırasıyla 2015-0348, 2015-0475 ve 2015-0645 

numaralı analiz raporlarına göre tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

içerdiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen 

tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 01/10/2015 tarih ve 39 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11710/3/1-1 

————— 
Kurul’un 28/10/2015 tarihli ve 5849-3 sayılı Kararı ile OMC Petrol Ürünleri Anonim 

ġirketi bayisi olarak faaliyet göstermekte olan 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 

numaralı bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited ġirketi’nin lisansına 

konu akaryakıt istasyonunda; mevcut dağıtım Ģirketine ait belirti bulundurmaması ve baĢka bir 

dağıtıcıya ait belirtileri bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) 

bendine, satıĢa sunulan akaryakıtın fiyatını gösterir ilan panosu bulundurmamasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık 

teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 157 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11710/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

17/01/2005 tarih ve BAY/423-43/00635 sayılı bayilik lisansı kapsamında ―E-90 Karayolu 

Üzeri KöĢkönü Mevkii UlukıĢla/NĠĞDE‖ adresinde faaliyet gösteren, lisansı 30/09/2014 tarihinde 

sonlandırılan ġirin Vangölü Petrol ĠnĢaat Nakliye Gıda Otomotiv Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 28/11/2013 tarihinde Niğde Ġl Emniyet 

Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilen denetim sonucunda, istasyonda gizli tank/düzenek 

bulunduğunun tespit edilmesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle; konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari Yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi uyarınca alınan 22/10/2015 tarih ve 5841-17 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kiĢi 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda düzenlenen 13/11/2015 tarihli ve 143 sayılı SoruĢturma Raporu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11710/5/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/154 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 11708/1-1 

—— • —— 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

 

ĠġLETME FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama ABD 

Yardımcı 

Doçent 
1 - 

TEMEL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Katıhal Fiziği ABD 
Yardımcı 

Doçent (*) 
1 

Yüksek Frekans Akustik Yük TaĢınımı ve 

Yüzey Akustik Dalga Transduserleri 

Konularında ÇalıĢmaları ve SCI 

Kapsamındaki Dergilerde Yayınları Olmak. 

Uygulamalı Matematik 

ABD 

Yardımcı 

Doçent 
1 - 
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MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Yapı Bilgisi ABD Doçent (*) 1 - 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı ABD 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Endüstri 

Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde TamamlamıĢ 

Olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü 
Profesör (*) 1 - 

Elektromanyetik Alanlar 

ve Mikrodalga Tekniği 

ABD 

Doçent (*) 1 - 

Hava Kirliliği ve 

Kontrol Teknolojisi 

ABD 

Doçent (*) 1 - 

Telekomünikasyon ABD Doçent (*) 1 - 

Su Kirliliği ve Atıksu 

Kontrol Teknolojisi 

ABD 

Doçent 1 - 

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

- 
Yardımcı 

Doçent (*) 
1 - 

ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

- 
Yardımcı 

Doçent (*) 
1 - 

NANOTEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

- 
Yardımcı 

Doçent (*) 
1 

Organik LED’ler için Silikon Tabanlı Ġnce 

Film Transistor Tasarımı ve Üretimi 

Konusunda Deneyimli Olmak. Silikon 

Tabanlı Fotodedektör Tasarımı, Üretimi ve 

IĢık-Yolu Entegrasyonu Konusunda SCI 

Kapsamındaki Dergilerde Yayın YapmıĢ 

Olmak. Temiz Oda ÇalıĢmaları Konusunda 

Deneyim Sahibi Olmak. 
 

NOT(*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca, Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son BaĢvuru Tarihi: Ġlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beĢ) gündür. 11665/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Orhangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: MSGM - 2015/12)

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

Günlük Değerleri

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. 


