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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa girebilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci; güz ve
bahar yarıyılları başında kayıt yenileme dönemlerinde bunu yazılı olarak ilgili enstitüye bildirir.
Süresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci belirlenen tarihte ve belirlenen jüri önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ders kredisini tamamlamış olsa bile,
yeterlik sınavına girme şartlarını taşımayan öğrencinin, kayıt yenilediği yarıyılda/yarıyıllarda
ders kaydı yaptırarak uzmanlık alan dersine yazılması gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/8/2012
28379
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

7/2/2013
16/6/2015

28552
29388

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 32. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte
ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri
ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile
ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Fakültelerin Dekanını,
b) Fakülte: Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) İlgili kurullar: Fakülte ve meslek yüksekokul kurullarını,
ç) İlgili yönetim kurulu: Fakülte veya meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
d) Meslek yüksekokulu: Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
e) Müdür: Meslek yüksekokulu müdürünü,
f) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Yüksek İhtisas Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime
göre yürütülür.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile örgün ve yaygın eğitim-öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir
yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu
sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde ilgili kurulların kararı ve Senatonun
onayı ile yeniden düzenlenebilir.
(2) İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.
(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak; zorunlu hallerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile derslerin yıllık olarak düzenlenmesi mümkündür.
(4) Fakülte ve meslek yüksekokulları, kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili
dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini en
geç nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil/Türkçe hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını asgari iki yıl, lisans programlarını asgari
dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları asgari altı yılda tamamlayarak mezun olamayanlar; 36 ncı madde çerçevesinde ilgili döneme ait öğrenci eğitim-öğretim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan burs ve diğer haklardan yararlandırılmaksızın, öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süre içinde öğrenim ücretini ödemeye devam eder.
Uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu kesilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 9 – (1) Üniversite programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin
kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul
edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yerleştirme sonucunda o
öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak
veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana
ve şartlara sahip bulunmak,
c) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
ç) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak,
d) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlükçe
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(5) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir.
Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte ve meslek yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
(6) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(7) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
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Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında eğitim-öğretim ücretini ödeyerek ve 11, 12 ve 13 üncü maddeler çerçevesinde ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o
yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, 8 inci maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.
(2) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde
kaydını yenileyebilir.
Öğretim programları ve dersler
MADDE 11 – (1) İlgili kurullar, diplomaya yönelik öğretim programlarını, öğretim
türlerini ve bu türler için öngörülen dönem ve süreleri Senatonun onayına sunarlar. Haftalık
ders programı, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce, dekanlık/
müdürlük tarafından ilan edilir.
(2) Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede, Rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.
Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 12 – (1) Tıp fakültesinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.
Bu fakültede dersler, ders kurulu, uygulama ve staj eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak
verilir. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, Dönem IV ve V’deki stajlardan birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda, bir üst sınıftan
hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu stajı/stajları tekrarlar. Ancak bunları başardıktan
sonra, üst sınıfa geçer.
Ders geçme esası ve işleyişi
MADDE 13 – (1) Tıp fakültesi dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokullarında,
ders geçme esası uygulanır.
(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte ve meslek yüksekokullarında, normal olarak
alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler,
o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır.
Ancak, danışmanın onayıyla tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden
sadece biri, bir kez ertelenebilir.
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(3) Ders seçme ve kredi tamamlama aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Öğrenci; en az, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarında ders almak
zorundadır. Ancak; bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise, söz
konusu alt sınır uygulanmaz.
b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği
derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında artırılması
ile elde edilen kredi miktarını geçemez.
c) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 2/5 oranında
artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.
(4) Azami kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler tam sayıya tamamlanır.
(5) Ön şart olan dersler ve bunlara bağlı ön şartlı dersler, ilgili kurullarca önerilerek,
Senato tarafından karara bağlanır. Ön şart derslerinden başarısızlık halinde, buna dayalı dersler
alınmaz. Bir dersin ön şartı olarak belirlenen ders ve derslerden ön şartın sağlanabilmesi için
gerekli harf başarı notu, ilgili kurullarca belirlenir.
(6) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine bölümce uygun
görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.
(7) Öğrenci almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.
(8) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı takdirde eğitim-öğretime devam edemez.
Ders muafiyetleri
MADDE 14 – (1) Fakülte ve meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci,
kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde, daha önceki yükseköğretim kurumlarında
almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla, muaf olmak
isteğiyle başvuruda bulunabilir.
(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, fakülte yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.
(3) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı, o
yarıyılın normal kredi miktarı kadardır.
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Derslerle ilgili intibaklar
MADDE 15 – (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği
sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır.
(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/meslek yüksekokulunun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar
Devam mecburiyeti
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında
devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı
tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam
zorunluluğu, ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık
raporu alması devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
Danışman görevlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından
danışmanlar görevlendirilir.
(2) Danışmanlar, öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının
kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.
(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler, ilgili yönetim kurullarınca ayrıca
belirlenir.
Sınavlar
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavıdır.
Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 19 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden
yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri
gerektiren derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.
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(2) Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin
becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.
Dönem sonu sınavı
MADDE 20 – (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl
sonunda gireceği sınavdır.
(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıt olmak, derse devam
etmek, stajlar hariç, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve dersin uygulaması ile diğer şartlarını yerine getirmek gerekir.
Bütünleme sınavı
MADDE 21 – (1) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavında başarısız olan öğrencilere
uygulanır.
Mazeret sınavı
MADDE 22 – (1) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli
bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretini takip eden
yedi gün içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat eder.
(2) Sağlık mazereti nedeniyle sınavlara katılmayan öğrencilerin bunu sağlık raporu ile
belgelendirmesi ve raporun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
Tek ders sınavı
MADDE 23 – (1) Tek ders sınavı, 20 nci maddede belirtilen şartları daha önce yerine
getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan
sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için, tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl sonunu takip
eden ay içerisinde yapılır. Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına, yalnız o akademik
yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için, en az
(CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde, ara sınav notu dikkate
alınmaz.
Sınavın geçerliliği
MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde, sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler, o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır.

3 Ocak 2016 – Sayı : 29582

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 25 – (1) Sınav programı, akademik takvim çerçevesinde, dekanlık/müdürlük
tarafından tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar ile yılbaşı tatili dışında, cumartesi ve
pazar günleri de sınav yapılabilir.
(2) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra yapılır.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 26 – (1) Her türlü sınav kâğıdı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre
ile saklanır.
Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 27 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on
beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, Rektörlüğün belirlediği
yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.
(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/müdür, itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına, ilgili öğretim üyesine veya dönem koordinatörüne
incelettirir. Sonuç, yedi iş günü içinde dekanlığa bildirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde
durum ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.
Başarı notu
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin
özellikleri de dikkate alınarak, ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu
yapar.
(2) 20 nci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler
için, birinci fıkrada belirtildiği şekilde hesaplanan puana ham başarı puanı denir.
(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten
başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise, sınıfın genel
durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan
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yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri
olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının
harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
Notlar

Katsayılar

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FD

0.5

FF

0.0

a) B: Kredisiz dersler için başarılı,
b) K: Kredisiz dersler için kalır,
c) D: Devamsız,
ç) G: Girmedi,
d) M: Muaf,
e) S: Süren çalışma,
f) E: Eksik.
(5) Takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.
(6) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o
yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade
edilir.
(7) (B) ve (K) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
(8) (M) notu, Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYS, yatay ve dikey geçiş
yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama
hesaplarına dâhil edilmez.
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Not yükseltme
MADDE 29 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC+) notu
ile başardıkları dersleri, 13 üncü maddedeki hüküm çerçevesinde, tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının
çarpımından elde edilir.
(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması, o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerden
aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.
(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)
dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada, (G) ve (D) notları da (FF) notu işlemi
görür.
(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
Öğrenime ara verme
MADDE 31 – (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması
veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması
halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar
izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir.
(2) Bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması
gereklidir.
(3) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silahaltına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları
saklı tutulur. Bu durumdakiler, raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya
terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili fakülte
veya meslek yüksekokula müracaat eder.
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Değişim programları
MADDE 32 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer
esaslar, Senatoca düzenlenir.
Yatay geçişler
MADDE 33 – (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 Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.
Dikey geçişler
MADDE 34 – (1) Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı, 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 uygun
olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.
İntibak
MADDE 35 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Ücretleri, Disiplin İşlemleri, İlişik Kesme ve Mezuniyet
Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 36 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Burslu öğrencilere eğitimöğretim ücretlerinde, hak kazanmış oldukları burs oranında indirim yapılır.
(2) Eğitim-öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden
belirlenir. Ara sınıflarda ücret artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak hesaplanır.
(3) Eğitimini 8 inci maddede belirtilen azami sürelerde bitiremeyen ön lisans ve lisans
öğrencileri eğitim ücretlerini ilk yıl için %25, diğer yıllar için %50 oranında artırılmış olarak
öderler.
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(4) İntörnlüğü zamanında tamamlayamayan tıp fakültesi öğrencilerinden kalan staj süresi, 0-13 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 25’i, 14-26 hafta olanlardan eğitim ücretinin
yüzde 50’si, 27-39 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 75’i, 40-52 hafta olanlardan eğitim
ücretinin yüzde 100’ü alınır.
(5) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her yarıyılda/yılda kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.
Kaydını yeniletmeyen öğrenci eğitim-öğretime devam edemez.
(6) Kayıt silme veya sildirme Rektörlük onayı ile yapılır.
Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi
makamlarca fakülte/meslek yüksekokuluna bildirilenler, sınavlara alınmaz ve sınav hakları
saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü; fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılır.
İlişik kesme
MADDE 38 – (1) Aşağıdaki hallerde fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu
kararıyla öğrencinin fakülte veya meslek yüksekokulu ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre fakülte/meslek yüksekokulundan çıkartılma cezası almış olması.
b) Kalıcı yeti kaybına neden olan psikolojik bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi
içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilmiş olması.
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 39 – (1) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin alması
gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlamış olması gerekir.
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(2) Genel not ortalaması 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler onur listesine geçerek
mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.
(3) Fakülte ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek ön lisans, lisans ve yüksek
lisans diplomaları, her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(5) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan
dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar; fakültelerde
Rektör ve dekan, Rektörlüğe bağlı meslek yüksekokullarında Rektör ve müdür tarafından imzalanır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte veya meslek yüksekokuluna
kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya
ilgili fakülte veya meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Fakülte veya meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri
halde bunu fakülte veya meslek yüksekokuluna dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış
ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek
hak iddia edemezler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,
Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü
yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
3 Ocak 2016
PAZAR
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Dosya No : 2015/389 Esas
Karar No : 2015/408
Kullanmak Ġçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,
Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
03/11/2015 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ
GERĠ BIRAKILMASI NEDENĠYLE DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (CMK 231/8) cezası ile
cezalandırılan Babakuli ve Tazegül oğlu, 01/01/1974 doğumlu, Türkmenistan uyruklu ATACAN
NARBAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
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 edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
11409

—— • ——



İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/262
Karar No : 2015/264
Ġbadete ayrılmış yerde hırsızlık suçundan Yaver ve Elif oğlu, 01/10/1970 doğ. Çankırı ili,
Orta ilçesi, Hasanhacı Mah. Nüf. Kyt. Sanık Mevlüt Ünver hakkında Ġst. C. Başsavcılığının
2013/33730 C. Sav. Esas nolu, 12/06/2013 tarihli iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu
davasının yapılan açık duruşması sonunda:
G.D: Sanığın ibadete ayrılmış yerlerde hırsızlığa teşebbüs suçunu işlediği sabit
görülmekle eylemine uyan TCK 142/1-a, 35,62, 53/1a, b, d, e, 53/1-c, maddeleri gereğince 10 AY
HAPĠS CEZASININ, CMK 231. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ
BIRAKILMASINA, CMK 231/8. maddesi gereğince 5 YIL SÜRE ĠLE DENETĠM SÜRESĠNE
TABĠ TUTULMASINA, dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar
tebliğ edilmemiştir.
Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına
karar verildi.
11413
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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 Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 56,71-TL, en çok 391.270,00-TL olan, 13.01.2016 günü saat
16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 5,67-TL, en çok 39.127,00-TL olan, cinsi,
miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki
listede gösterilen, Siren, Kablo Kesme Makinası, Çoğaltıcı, Araç ġarj Aleti, Pil Yuva, TV
Sigortası, Konteyner, Cep Telefonu aksesuarları, Giyim EĢyaları, Kol Saati, GüneĢ Gözlüğü, Pil,
Saç Kesme Makinası, Tırnak Makası, Cımbız, Para Cüzdanı, Hesap Makinası, Tüy Kesme
Makinası, YapıĢtırıcı, Bıçak, Çakmak ve çeĢitli sayılarda muhtelif eĢya cinsi 37Grup eĢya açık
artırma suretiyle Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No:37 Ġlkadım/SAMSUN adresindeki ihale
salonunda 14.01.2016 tarihinde saat 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68)
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
Samsun Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.

—— • ——
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TCDD 3. BÖLGE TESĠSLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠHTĠYACI OLAN TCDD 3. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ TORBALI FĠDANLIK DEPO YOLLARINA ELEKTRĠFĠKASYON
TESĠSLERĠ KURULMASI ĠÇĠN MALZEME ALIM VE MONTAJ
ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2015/181261

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No: 121/A 35220 Alsancak/ ĠZMĠR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi

: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Ġhalenin Görülebileceği
Ġnternet Adresi

: www.malzeme.tcdd.gov.tr
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2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Depo
Yollarına Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması için malzeme alım ve montaj iĢi
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 21/01/2016 tarih ve Saat:15:00'e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

11907/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140
Karar Tarihi ve No

: 14.10.2015 - 2421

Dosya No

: 58.12.55

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Sivas Ġli, UlaĢ Ġlçesi, ġenyurt Köyü’nde yer alan, tapunun 155 ada, 7 parseline kayıtlı,
özel mülkiyete ait Kazım TOPRAK Konuk Odası’nın Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini
içeren Sivas Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 0729-2871 sayılı
yazısı okundu ve ekleri incelendi; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 13.10.2015
tarih ve 751 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda:
Sivas Ġli, UlaĢ Ġlçesi, ġenyurt Köyü’nde yer alan, tapunun 155 ada, 7 nolu parselinde
kayıtlı özel mülkiyete ait Kazım TOPRAK Konuk Odası’nın 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi
gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke
kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine ve hazırlanan tescil
fiĢinin onanmasına karar verildi.

11844/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 18.11.2015 - 144
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 18.11.2015 - 2492
SĠVAS
Dosya No
: 58.00.607
Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Ferhatbostan Mahallesi’nde, sit alanı dıĢında yer alan, tapunun
2500 ada, 4 ve5 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ali ġEKER Evi’nin 2863 sayılı Yasa
kapsamında Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2015 tarih ve 59077742-[58.00.436]-172382 sayılı yazısı ve ekleri,
Kurul Raportörlerinin 16.11.2015 tarih ve 862 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, Kurul üyelerince yerinde görüldü, yapılan
görüĢme sonunda;
Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Ferhatbostan Mahallesi’nde, sit alanı dıĢında yer alan, tapunun
2500 ada, 4 ve 5 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ali ġEKER Evi’nin 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999
gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine,
hazırlanan tescil fiĢinin onanmasına ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 8. maddesi gereği taĢınmazın üzerinde bulunduğu 4 ve 5 parsellerin korunma alanı
olarak belirlenmesine karar verildi.
11843/1-1

—————

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 18.11.2015 - 144
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 18.11.2015 - 2510
SĠVAS
Dosya No
: 58.02.17
Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Çepni Beldesi’ndeki Ġlave Revizyon Ġmar Planı çalıĢmalarında
kullanılmak üzere taĢınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sitlerin yazı eki içeriğindeki
haritalara iĢlenmesine iliĢkin ĠLBANK, Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığı’nın 10.05.2013
tarihli ve 44812147-14159 sayılı yazısı okundu, Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Çepni Beldesi,
Mehmetaras Mahallesi’nde yer alan tapunun J36A17AB18A Pafta, 368 ada, 341 parseline kayıtlı,
mülkiyeti Kamu Orta Malı olan taĢınmazın bir kısmı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 13.12.2001 gün ve 2935 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik tescil edilen
Çepni Kalesi’nin sınırlarının; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6.
Maddesinde belirtilen buluntulara rastlanılması dolayısıyla geniĢletilmesini talep eden Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2015 tarihli ve 885 sayılı inceleme raporu okundu,
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda:
Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Çepni Beldesi, Mehmetaras Mahallesi’nde yer alan tapunun
J36A17AB18A Pafta, 368 ada, 341 parseline kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malı olan bir kısmı
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.12.2001 gün ve 2935 sayılı kararı
ile I. derece arkeolojik tescil edilen Çepni Kalesi sınırlarının; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde belirtilen arkeolojik buluntulara rastlanılması
dolayısıyla 341 parselin tamamını kapsadığı anlaĢıldığından Çepni Kalesi’nin I. derece arkeolojik
sit sınırının 341 numaralı parsel sınırı olarak yeniden belirlenmesine, sit fiĢinin güncellenerek
kurulumuza sunulmasına karar verildi.
11842/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, PinnacleTurkey Inc, ve Corporate
Resources B.V. ġti’nin Tekirdağ ve Ġstanbul illeri sınırları içerisinde müĢtereken sahip
bulundukları AR/ TGT-PIN-CBV/3934 ve 4126 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahalarında
keĢfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARĠ/TGT-PIN-CBV/K/F19-c3 - 1 paftasında 1 adet müĢterek
petrol iĢletme ruhsat iktisabı için 11.12.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat
ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası
gereğince ilan olunur.
11879/1-1

—————

Geomass AraĢtırma GeliĢtirme San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin K20-d3 numaralı paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11880/1-1

—————

Geomass AraĢtırma GeliĢtirme San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin E33-D numaralı paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11881/1-1

—————

Geomass AraĢtırma GeliĢtirme San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin L20-a2 numaralı paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11882/1-1

—————

Geomass AraĢtırma GeliĢtirme San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin K20-c4 numaralı paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11883/1-1

—————

Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.’nin L45-c3,c4 numaralı paftalarda bir adet petrol
arama ruhsatı almak için 06.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11884/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/K/M40-d1-1 hak sıra
no.lu petrol iĢletme ruhsatıyla ilgili olarak ġambayat-19 lokasyon yeri ve havuzu ile ġambayat-20
kuyusunun lokasyon yolu için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel
talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman
2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman Ġli, Merkez Ġlçesi,
Davuthan Köyünde bulunan 879 no.lu parselin 7.262,40 m²’lik ve Yeniköy Köyünde bulunan 92
no.lu parselin 1.069,66 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 8.332,06 m²’lik arazinin 6491 sayılı
Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 14.12.2015
tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü
maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11885/1-1
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DUYURU
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.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

