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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesinin akademik ve

idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin
esasları ve KTO Karatay Üniversitesi ile ilgili diğer işlemleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluş-
turulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) Kurucu Vakıf/Vakıf: KTO Karatay Üniversitesinin kurucusu olan Konya Ticaret Oda-

sı Eğitim ve Sağlık Vakfını,
ç) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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PAZARTESİ

Sayı : 29660



İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet
MADDE 4 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel

kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip en

az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından olmak üzere, dört yıl
süre ile seçilir ve tabii üye dâhil on beş kişiden oluşur. Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri, baş-
kanlıkça ilk toplantıdan sonra Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(3) Mütevelli Heyet üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Konya Ticaret Odası Meclisi üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından se-

çilen beş üye,
b) Konya Ticaret Odası Meclis Üyesi olma şartlarını haiz kişiler arasından Vakıf Yö-

netim Kurulu tarafından seçilen dört üye,
c) Mütevelli Heyet üyeliğinin belirlendiği tarih itibariyle son bir yılda kesintisiz görev

yapmış Mütevelli Heyet üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç üye,
ç) En az doktora derecesine sahip kişiler arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından

seçilen iki üye.
(4) Mütevelli Heyet Başkanı üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenecek üyeler ara-

sından olmak kaydı ile üye sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilir.
(5) Kurucu Vakıf yönetiminde değişiklik olması halinde, üçüncü fıkranın (a) ve (b)

bentlerine göre Mütevelli Heyete seçilen üyelerin görevleri sona erer. Boşalan üyeliklere aynı
şekilde seçim yapılır.

(6) Görev süresi sona eren üyeler, yukarıda belirlenen usul ile yeniden seçilebilir. Görev
süresi sona ermeden herhangi bir nedenle boşalan üyeliklerin yerine, eski üyenin belirlenme
usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere, üye seçimi yapılır ve seçilenlerin isimleri Mütevelli
Heyete bildirilir.

(7) Mütevelli Heyet üyeleri, görev süreleri devam ederken, Vakıf Yönetim Kurulunun
kararı ile görevden alınabilir. Bu durumda yeniden belirlenen üyeler kalan süreyi tamamlamak
üzere görev yapar.

(8) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak, Başkan veya başkan vekili olarak
seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör dışındaki Üniversite
mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(9) Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerinin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi
halinde Rektör en geç yedi gün içinde Vakıf Yönetim Kuruluna bilgi verir.

(10) Mütevelli Heyet Başkanının görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde,
sona erme tarihinden itibaren iki ay sonra Üniversiteye bağlı merkezlerin yönetim organlarının
da görevi sona erer.

(11) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, kadrosunun bulunduğu
üniversiteden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(12) Mütevelli Heyet, Üniversitenin temsili de dâhil olmak üzere, yetkilerinin bir kıs-
mını, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkana, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına
devredebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Başkanı ve başkan yardımcılarını ve muhasip üyeyi seçmek,
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b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları
belirlemek,

c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu, konservatuvar, meslek yük-
sekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezleri, teknopark, eğitim merkezi ve benzeri bi-
rimler ile fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin
kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tek-
liflere ilişkin Rektörlük önerilerini incelemek ve uygun görürse onaylamak,

ç) Üniversite organlarınca kendisine sunulan düzenleyici işlemleri incelemek, değer-
lendirmek, kabul ettiklerini yetkili mercilerin onayına sunarak yürürlüğe girmesini sağlamak,

d) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini onaylamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
bütçe uygulama esaslarını, harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil
yetkilerini belirlemek, bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar ver-
mek, bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yılsonunda, gelecek bütçe dönemine akta-
rılması konusunda karar vermek, bütçe kesin hesabını ibra etmek,

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul etmek veya
reddetmek ve yeni kaynak yaratılmasını sağlamak,

f) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücreti ve diğer ücretlerin ödeme şekil ve za-
manını belirlemek,

g) Üniversiteye alınacak öğrenci sayısını ve burs kontenjanlarını Yükseköğretim Ku-
rulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak, verilecek bursun şekil ve miktarını Senato-
nun önerisini de alarak tespit etmek,

ğ) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması
için gerekli önlemleri almak,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,
Rektörü atamak,

ı) Rektörlüğün boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,
en çok altı ay için, uygun görülecek bir profesörü vekâleten Rektörlüğe atamak,

i) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
j) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Başkan ve görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir Başkan ve

Başkanın önereceği üyeler arasından, ihtiyaç duyulan sayıda başkan yardımcısını ve bir mu-
hasip üyeyi seçer. Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Süreleri biten Başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilir.
(3) Başkan, Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder, Mütevelli

Heyetin kendisine devrettiği yetkileri Mütevelli Heyet adına kullanır, Üniversite organlarının
çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı
çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.

(4) Başkan, Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer per-
sonelin sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar.

(5) Başkan, Mütevelli Heyetin toplantı gündemini belirler, gerektiğinde üyelere görevler
verir.

(6) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi fiili görev süresi
ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.

(7) Başkan, görev başında olmadığı sürelerde Başkan yardımcılarından birisini yerine
vekil olarak görevlendirir.
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Mütevelli Heyet toplantıları
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, yılda en az altı defa olağan, gerektiğinde Başkanın

daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.
(2) Mütevelli Heyet, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır. Kabul yönünde karar almak için en çok dört tur oylama yapılabilir. Üçüncü
turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Son oylamada
oyların eşitliği halinde Başkanın veya Başkanlığa vekâlet eden başkan yardımcısının oyu yö-
nünde karar alınmış olur.

(3) Oylar kabul veya ret olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz.
(4) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, Rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini, Genel Sekreteri,
uzmanları ve diğer ilgili görevlileri açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Bu
şekilde toplantıya katılanlar oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör
MADDE 8 – (1) Rektör, Üniversitenin tam zamanlı statüde görev yapan en üst düzeyde

akademik ve idari yöneticisi olup, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel ki-
şiliğini temsil eder.

(2) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tara-
fından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıllık süre için atanır. Süresi biten Rektör ye-
niden atanabilir. Mütevelli Heyet gerekli gördüğü takdirde aynı usulle Rektörü görevden ala-
bilir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini, onlar da yoksa
fakülte dekanlarından birisini yerine vekil olarak görevlendirir.

(4) Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin
en iyi şekilde yapılmasından, geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlan-
masından, akademik yapılanma, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütül-
mesinden, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasından, gerektiğinde gü-
venlik önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının
alınmasından Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna karşı yetkili ve sorumludur.

(5) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması halinde Mütevelli Heyet, yeni Rektör
atanıncaya kadar rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü Yükseköğretim Kurulunun olumlu
görüşü üzerine en çok altı ay süre için görevlendirir.

Rektörün görevleri
MADDE 9 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini, yatırım programlarını, akademik ve idari kadro ih-
tiyaçlarını, Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini
de alarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

c) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali
uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,
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ç) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim-
öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan
sonra hazırlayıp Senatoya sunmak,

d) Üniversitede görevlendirilecek öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini
ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

e) Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu,
uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve bölüm başkanlarını atamak üzere Mütevelli He-
yetin onayına sunmak,

f) Üniversite kadrosuna atanmış idari personel arasından, genel sekreter, genel sekreter
yardımcısı, idari birim koordinatörü, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekre-
teri, müdür, diğer idari amir ve yardımcılarını idari makamlara atamak üzere Mütevelli Heyetin
onayına sunmak,

g) Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik-idari görevleri vermek, gerekli görülen
hallerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya
bunlara yeni görevler vermek, gerektiğinde öğretim elemanları ve idari personelden komis-
yonlar oluşturmak,

ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulan, eğitim-öğretim, araştırma ve
faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bunlar
hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

h) Yükseköğretim Kurulunca yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi is-
tenen hususlarla ilgili yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri zamanında Başkana sunmak,

ı) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık
okulu, konservatuar, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması; bölüm, anabilim,
ana sanat dalları ve teknopark açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğ-
retim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin
onayına sunmak,

i) Mütevelli Heyetin verdiği yetki çerçevesinde Üniversitenin harcama yetkilisi görevini
yapmak,

j) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Rektör, kendi fiili görev süresiyle sınırlı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından da-
nışman olarak belirlediği kişileri, Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunar.

Rektör yardımcıları
MADDE 10 – (1) Rektör; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini rektör yar-
dımcısı olarak seçer ve Başkanın onayına sunar.

(2) Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer.
Rektör yardımcıları, süreleri sona ermeden, aynı usulle görevden alınabilir.

Senato
MADDE 11 – (1) Senato, akademik bir organ olup, Rektörün başkanlığında, rektör

yardımcıları, dekanlar, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürleri ve her fakülteden
kendi fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa
olağan, Rektörün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.
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Senatonun görevleri
MADDE 12 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hak-

kında karar almak,
b) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim birimlerinin programlarını, kontenjanlarını, burs

kontenjanları ile bursun şekil ve miktarına ilişkin önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sun-
mak,

c) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili
birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek,

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağ-
lamak,

d) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
e) Mütevelli Heyetçe intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,
f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılan

itirazları inceleyerek karara bağlamak,
g) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.
Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör başkanlığında, dekanlar ve Üni-

versiteye bağlı farklı öğretim birimleri ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından
dört yıl için seçilmiş üç profesörden oluşur.

(2) Rektör gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Üniversite Yö-
netim Kurulunun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına
katılabilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uy-

gulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak,
b) Üniversitenin faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye

bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve
kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili birimlerin görüşlerini alarak, Üniversiteye bağlı tüm birimler tarafından yürü-
tülen kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin
alınma şekil ve zamanlarını belirleyerek Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına
yapılan itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

d) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak,
e) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Dekan
MADDE 15 – (1) Dekan, Rektörün önereceği profesör unvanına sahip kişiler arasından

Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir ve süresi
sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllığına dekan yardımcısı olarak seçer ve Rek-
törün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.
Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
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(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâlet, altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.

(4) Dekan, fakültenin ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kulla-
nılmasından ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğ-
rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve ya-
yın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve deneti-
minin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre
karşı sorumludur.

Dekanın görevleri
MADDE 16 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek,
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rek-
törlüğe sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak,

d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.
Fakülte kurulu
MADDE 17 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin

başkanlarıyla üç yıllık süre için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, do-
çentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri
bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Dekan, gerekli
gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına
sunmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
c) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulu
MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıllığına seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır.
Fakülte yönetim kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ

olup, görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurulu kararlarıyla tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım

etmek,
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak,
c) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak,
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ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve ilişiklerinin kesilmesi ile eğitim-öğretim ve
sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar vermek,

d) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Enstitü müdürü
MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından

üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Enstitü müdürü, görev süresi sona
ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Enstitü müdürü, ihtiyaç halinde, enstitünün tam zamanlı öğretim elemanları arasın-
dan en çok iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar.
Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilen
görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna

verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç
yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim ku-
ruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet ta-

rafından üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü görev
süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Yüksekokul müdürü, ihtiyaç halinde, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları
arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar.
Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara
verilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

yüksekokuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte ku-

ruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
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Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıllığına
seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle
fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm başkanı
MADDE 27 – (1) Bölüm başkanı, ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı

takdirde tam zamanlı doçentleri, o da bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fa-
kültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için ata-
nır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir. Bölüm başkanı bulunmadığı zamanlarda
öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Bölüm başkanının altı aydan fazla görev başında bu-
lunmaması durumunda yeni bir bölüm başkanı atanır.

Öğretim elemanları
MADDE 28 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğretim görevli-

leri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarıdır.
(2) Öğretim elemanlarının nitelikleri, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim

elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Öğretim elemanlarının seçiminde akademik ve bilimsel
yönden Mütevelli Heyetçe kabul edilecek diğer şartlar da aranır. Devlet yükseköğretim ku-
rumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler
Üniversitede görev alamazlar.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle verilen gö-
revleri yapar, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü, yüksekokul
ve enstitü müdürleri, dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

(5) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(6) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Öğretim üyeleri
MADDE 29 – (1) Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı

doçentlerdir.
(2) Öğretim üyeleri Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.
(3) Öğretim üyelerinin akademik unvanlara ilişkin yükselmeleri, 2547 sayılı Kanunda

belirtilen usullere göre yapılır.
(4) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(5) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Öğretim üyelerinin görevleri
MADDE 30 – (1) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önli-

sans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yap-
tırmak, projeleri ve seminerleri yürütmek,

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,
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c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri
kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana il-
keler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
d) Her eğitim-öğretim yılında yaptığı bilimsel araştırmaların, yayınların ve verdiği ders-

lerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini,
bir rapor halinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe sunmak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Öğretim görevlileri
MADDE 31 – (1) Öğretim görevlileri, Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğ-

retim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen ko-
nularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eser-
leriyle tanınmış kişilerdir.

(2) Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak, Rektörün önerisi
ve Mütevelli Heyetin onayıyla, bir yıl süreli veya ders saati başına ücretli olarak görevlendiri-
lirler.

(3) Bir yılın sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine
devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir.

(4) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(5) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Okutmanlar
MADDE 32 – (1) Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında

ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır.
Okutmanlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçme sınavı ve mülakatla alınır. Başarılı
olan adaylar Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından bir yıl süre ile atanır/görevlendi-
rilir.

(2) Bir yılın sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine
devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir.

(3) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(4) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Öğretim yardımcıları
MADDE 33 – (1) Öğretim yardımcıları, Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen

araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.
(2) Araştırma görevlileri, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile en çok iki

yıl için atanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine
devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir. Li-
sansüstü eğitime kabul şartlarını karşılayan araştırma görevlileri, bağlı bulunduğu bölümün
önerisi, dekanlık görüşü ve Rektörlük onayı ile lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler.

(3) Uzmanlar, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuarlarda, kitap-
lıkta, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilecek öğretim yardımcılarıdır. Uz-
manların, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde görevlendirilecek çeviricilerin ve eğitim-öğretim
planlaması işlerinde görevlendirilecek eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları/görevlen-
dirilmeleri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakülte ve bağlı birimlerinde dekanın,
Rektörlüğe bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün, Rektörlüğe bağlı
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birimlerde birim yetkilisinin görüşleri alınarak Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından
iki yıl süre ile yapılır. Atanma/görevlendirme süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında
bir yıl süreyle uzatılabilir.

(4) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(5) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Yabancı uyruklu öğretim elemanları
MADDE 34 – (1) Üniversitede sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu

öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin ona-
yıyla atanırlar/görevlendirilirler. Bunun için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli
izin veya olumlu görüşleri alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, öğretim görevleri bakımından 2547 sayılı Ka-
nun ve bu Yönetmelikte tam zamanlı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidir.

(4) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile
belirlenir.

İdari organlar
MADDE 35 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı, Rektör tarafından teklif edilen ve Mü-

tevelli Heyet tarafından onaylanan, Genel Sekretere bağlı olarak çalışan şu birimlerden oluşur:
a) Genel Sekreterlik,
b) Hukuk Müşavirliği,
c) Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü,
ç) Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü,
d) Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü,
e) İletişim Koordinatörlüğü,
f) Fakülte Akademik ve İdari Koordinatörlüğü,
g) İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü,
ğ) Yazı İşleri Koordinatörlüğü,
h) Mali İşler Koordinatörlüğü,
ı) Bilgi İşlem Koordinatörlüğü,
i) Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü,
j) Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğü,
k) Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü,
l) Planlama ve Strateji Ofisi,
m) Kariyer ve Gelişim Ofisi,
n) Uluslararası ve Özel Programlar Ofisi,
o) Yazılım Ofisi,
ö) Sistem ve Siber Güvenlik Ofisi,
p) Teknoloji Transfer Ofisi.
(2) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Genel Sekretere

bağlı olarak, görevli oldukları birimin idari işlerini yürütürler.
(3) Üniversite idari organlarında görev alacak tüm personel Genel Sekreterin görüşü

alınarak Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.
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Genel Sekreterlik
MADDE 36 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile ihtiyaç duyulan sayıda genel

sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.
(3) Genel Sekreter, Üniversite idari organlarının başıdır ve Üniversite organlarının ka-

rarları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle gö-
revlidir. İdari organların çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görevleri
MADDE 37 – (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin idari organlarında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir

şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın ra-

portörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağ-
lamak,

c) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından alınan kararları yü-
rütmek,

ç) Üniversite idari organlarında görevlendirilecek idari personelin seçimine ilişkin usul
ve bu kişilerde aranacak nitelikleri belirleyerek Rektörlük aracılığı ile Mütevelli Heyetin ona-
yına sunulmasını sağlamak,

d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
e) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 38 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,
b) Üniversite tarafından yapılacak yatırımlar ile kurulacak işletmelerden ve kurulmuş

işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,
c) Araştırma, geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eği-

tim-öğretim programlarından elde edilecek gelirler,
ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri ile diğer ücretler,
d) Yayın ve satış gelirleri,
e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hibeler,
f) Üniversitenin eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler,
g) Bağışlar, vasiyetler,
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
h) Diğer gelirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 39 – (1) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,

yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla, Üniversitenin araştırma gö-
revlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir.
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(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca
yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini
yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 40 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilme-
lerinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Görevlendirmelerde, yapılacak ödemeler, bunların süreleri, görevlendirmenin amacı ve
kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından onaylanır.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 41 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştır-
ma-geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde
bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlere ilişkin öneriler, konu, plan-
lama, kimlerin katılacağı ve benzeri hususlar ilgili birimlerin kurulları tarafından belirlenerek
Rektörlüğe sunulur. Rektörlükçe kabul gören öneriler, onay için Mütevelli Heyete sunulur.
Üniversitenin tam zamanlı personelinin Üniversite dışında yürütecekleri danışmanlık ile serbest
meslek, araştırma ve proje faaliyetlerine ilişkin izin talepleri ilgili birim yöneticisinin görüşü
ile Rektörlük tarafından değerlendirilir ve onay için Mütevelli Heyete sunulur.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin
disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Me-
murları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Personele ilişkin hükümler

MADDE 43 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esas-
ları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele,
aylık ve diğer özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 44 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal
ve uluslararası başarıya sahip ve Üniversiteye olağanüstü hizmeti olan kişilere, Senatonun öne-
risi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktorluk veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,
31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 1/11/2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO
Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş He-

kimliği fakülteleri hariç olmak üzere, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eği-
tim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç
olmak üzere, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla
ilgili esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İlgili kurul: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yük-

sekokulu kurullarını,
b) İlgili yönetim kurulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya

meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
c) Kayıt yenilemeyen öğrenci/pasif öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği

için ders kaydı yenilenmeyen öğrenciyi,
ç) KTO: Konya Ticaret Odasını,
d) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya

derslere devam etmesini ve engelleyen resmi makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler,
beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

e) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not

işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,
g) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yabancı Dil Koordinatörlüğü: Rektör tarafından öğretim elemanları ve okutmanlar

arasından seçilerek görevlendirilen, İngilizce hazırlık sınıfı ve üniversitedeki yabancı dil ders-
leri ve uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

İlk kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt iş-

lemleri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen bel-
gelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirme-
leri kaydıyla kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu ka-
rar verir.

(4) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim
adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bil-
dirmek zorundadır.

İngilizce yeterlik
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin İngilizce

dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, Yabancı Dil Koordinatörlüğü tarafından her akademik yı-
lın başında yapılan İngilizce yeterlik-düzey belirleme sınavı ile tespit edilir.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da 9/12/2015 tarihli ve 29557 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-
Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eği-
tim öğretim programına başlar.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet
getiren Üniversite dışında yapılan sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en dü-
şük puanlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 6 – (1) Üniversite programlarına yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü ilgili

mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çer-
çevesinde ilgili kurul kararı ile yapılır.

Değişim programlarına katılan öğrenciler
MADDE 7 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca,

öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki dönem süresince
anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul
edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim sü-
resinden sayılır.

(2) Öğrencinin değişim programı çerçevesinde aldığı dersler ve bunların başarı notuna
nasıl yansıtılacağı ile öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler
MADDE 8 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitenin herhangi bir ön lisans ya da lisans prog-

ramına kayıtlı olmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olan öğ-
rencilerdir.

(2) Özel öğrenci başvuruları ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir.
Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabi-
dirler. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri ge-
rekir.

(3) Misafir öğrenciler, yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden
veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders alan öğ-
rencilerdir. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri gösteren
bir belge verilir.

(4) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan
konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi
MADDE 9 – (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 Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst
üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az ondört haftalık

iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın baş-
langıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi açı-
labilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili yönetim ku-
rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Kayıt yenileme, ders ekleme, silme işlemleri
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uy-

gulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı ba-
şında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Kayıt yenileme işleminin yapılması için dönem veya yıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ma-
zeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde
kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin
kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Dönem veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler
pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara
girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(3) Öğrencinin dönem veya yıl kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için kayıt yeni-
lemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının
yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem veya yıl
kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(4) Ortak zorunlu dersler dahil lisans programları yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS,
dört yılda toplam 240 AKTS; dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS, sekiz dönemde
toplam 240 AKTS; ön lisans programları ise dönemde 30 AKTS, dört dönemde toplam 120
AKTS ders yükünden oluşur.

(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait alma-
dığı dersleri almakla yükümlüdür. Dönemlik programlarda alttan dersi olan öğrenciler 42
AKTS’ ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan öğrenciler ise 88 AKTS’ ye kadar ders
alabilirler.

(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-
rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
kurulunca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan
bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl
veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  21 Mart 2016 – Sayı : 29660



(7) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihlerinde de danışman
onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri
bırakabilir.

(8) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi
ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(9) Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim mü-
dürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde üçten fazla
başarısız dersi olmaması, ikinci döneminde de en az üç dersten başarılı olmaları koşuluyla
ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Bi-
rinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci
döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de
mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

(10) Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde, danış-
manının, bölüm başkanının ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları
programlarda, birinci ve ikinci sınıfların her bir yılında üçten fazla başarısız dersi olmaması
ve yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az üç dersten başarılı olması; dönemlik programlarda
ise üçüncü sınıfın güz ve bahar dönemlerinde en az üçer dersten başarılı olması koşuluyla, me-
zun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

Ücretler
MADDE 12 – (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek

yıllık ücret, burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mü-
tevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ile çift anadal programlarına kayıtlı olan öğren-
ciler katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin
usul ve esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, öde-
mekle yükümlü oldukları dönem veya yıllık öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere
herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(5) Kayıtlı olduğu öğretim programını, normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamam-
layarak mezun olamayan öğrenciler uzattıkları dönem veya yıl için öğrenim ücreti doğrultu-
sunda, dönem ya da yıllık olarak ders yükü kredisine kadar; Ücret = (dönemlik veya yıllık)
öğrenim ücreti/(dönemlik veya yıllık) ders yükü AKTS x alınan AKTS; ders yükü kredisinden
fazla dersi olanlardan ise dönemlik ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir.

(6) Kayıtlı olduğu öğretim programını normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamam-
layarak mezun olamayan öğrenciler burslardan yararlanamazlar.

Ders programları
MADDE 13 – (1) Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin

AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı
hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alı-
narak ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarınca karara bağlanıp Sena-
tonun onayına sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı
içinde belirlenir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu
bölümün müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak, seçmeli dersler arasından akademik
programda belirtilen kredi yükü miktarınca ders seçmek ve almakla yükümlüdür. Seçmeli ders-
ler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği
de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.
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(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart
dersidir. Ön şart dersleri, ilgili bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanının olmadığı birimlerde
ilgili birim dekan veya müdürünün önerisi; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Derslerden muafiyet
MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı prog-

ramın ilk döneminde ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yük-
seköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu
müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir
dilekçeyle ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvu-
rabilir.

(2) Öğrencilerin muafiyet talepleri, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Muaf olu-
nan derslerin notları öğrencinin ders dökümünde gösterilerek genel not ortalamalarına dâhil
edilir.

(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet sınavlarına girerek
başarılı olan öğrencilerin notları transkriptte gösterilmez. Ancak kredileri sayılır.

(4) Programlarında hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yatay geçiş ve dikey geçiş ile kesin
kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata uygun olarak inti-
bakları yapılır. Programlarında hazırlık sınıfı bulunmayan öğrencilerinde kayıt oldukları eğitim
öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları yapılır.

(5)Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yap-
tığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve
bu derslerden alınan notların eşdeğer karşılığı kabul edilen derslere işlenerek transkriptinde
gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilir.

(6) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sı-
navı (DGS) ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, ön lisans eğitimi
sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır
ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi dönem veya yıla intibak ettirildiği tespit
edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları lisans derslerine, ön lisansta
almış olduğu ilgili derslerin notlarının eşdeğer karşılığı işlenir. Dikey geçişle lisans program-
larına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde
lisans ağırlıklı not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan
dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(7) Üniversiteye yerleşen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim
kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak zorunlu dersler
dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci ve ikinci yarıyıl-
larında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır.
Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans programının
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden
muaf olması gerekir. DGS ile yerleşen öğrencilerin lisans programının birinci ve ikinci yarı-
yıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden az muafiyet elde etmeleri halinde de
sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(8) Üniversiteye yerleşen öğrencilerin daha önce başka üniversitelerde almış oldukları
derslerin muafiyetinde 21 inci madde hükümleri uygulanır.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 15 – (1) Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının

belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, dönem
içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdür. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek
zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.
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(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam-
sızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna
dönüştürülür.

(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Derse devam koşulundan muaf
sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.

(4) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine ge-
tirilmişse, ilgili dersin ara sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yüküm-
lülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.

Sınıf danışmanı, akademik danışman, sektör danışmanı
MADDE 16 – (1) Her öğrenci için, ilgili dekan, müdür veya bölüm başkanı tarafından

kesin kayıtta öğretim elemanları arasından bir sınıf danışmanı görevlendirilir. Sınıf danışmanı
öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğ-
renciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt olacağı dersler, ders ekle-sil ile üstten ders alma iş-
lemleri sınıf danışmanın yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Her öğrenci için uygulama, proje, staj, bilimsel çalışma gibi çalışmalar hakkında
yardımcı olmak için öğretim üyeleri arasından akademik danışman görevlendirilir.

(3) Rektörlük tarafından belirlenen programlarda birinci sınıfa başlayan her öğrenciye,
öğrenim görmekte olduğu alan ile ilişkili bir sektör danışmanı belirlenir. Bu danışman, aynı
zamanda o öğrenci için belirlenen akademik danışman ile ortak çalışır. Bu kapsamda öğrenci
eğitim hayatı boyunca akademik danışmanın koordinasyonunda sektör danışmanı ile bir araya
gelir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav

ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yıllık programlarda bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı yapılır.
(2) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere

bütünleme sınav hakkı verilir.
(3) Bütünleme sınavına not yükseltmek amacı ile girmek isteyen öğrenci ilgili fakülte

dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne en geç bütünleme sınav tarihleri
başlangıcından bir gün önce dilekçe veya belgegeçer ile başvurur.

(4) Bütünleme sınavına giren öğrencinin ilgili dersin final ve bütünleme sınavlarından
en yüksek puanı aldığı sınav dikkate alınır.

(5) Dönemlik veya yıllık programlarda ara sınavların dersin harf notuna etkisi en az
%30, yıl veya dönem sonu sınavlarının dersin harf notuna etkisi ise en çok %70 olacak şekilde
belirlenir.

(6) Dönemlik veya yıllık programlarda sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, labo-
ratuar ve benzeri çalışmaları sınav notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tara-
fından kararlaştırıldığı takdirde, bu çalışmaların dersin harf notuna etkisi en çok %50 olarak
belirlenir.

(7) Sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, laboratuar ve benzeri çalışmaları sınav
notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tarafından kararlaştırıldığı takdirde bu ko-
nuya ilişkin duyurular ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında dekan veya müdürün
onayı ile öğrencilere duyurulur.
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(8) Sınav cevap kâğıtları, öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili notlar aka-
demik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Sınav cevap
kâğıtları, öğretim elemanı tarafından kapalı zarf ile ve imzalı olarak uygun poşetler içerisinde
Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim edilir. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.

(9) Sınav soruları, cevap anahtarı ile öğrencilerin sınavlardan almış oldukları puanlar
ve bunlara takdir edilen harf notlarının listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yazılı ve imzalı
olarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim edilir.

(10) Sınav puanları ve bunlara takdir edilen harf notları Öğrenci İşleri Koordinatörlü-
ğünce Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edildiğinde kesinleşir.

(11) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-
ya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Not yükseltme sınavı
MADDE 18 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönem/yılın bağlı olduğu öğretim yılının

bir önceki öğretim yıl/döneminde alarak başarılı oldukları derslerden, kayıtlı oldukları
dönem/yılda derslerin açılmış olması halinde final ve bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak
uygulamalı derslerde not yükseltme sınavı yapılıp yapılmayacağı ilgili fakülte/yüksekokul/mes-
lek yüksekokulu tarafından belirlenir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen final ve bütünleme sınav tarihlerinden
beş iş günü öncesine kadar yapılır.

(3) Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi
%100’dür. Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf no-
tundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle

ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten
itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile
mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Dönem sonu veya yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünle-
me sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık
kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşı-
dığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına
giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.

(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu
ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.

Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı
MADDE 20 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kay-

dıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları
halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet
ek sınav hakkı tanınır.

(2) Mezuniyet ek sınavları neticesinde bir dersten başarısız olan öğrencilere ayrıca me-
zuniyet tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav ya da tek
ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı elde eden öğrenciler ilgili ders/derslerin
yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
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Notlar
MADDE 21 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri,

ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.
a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:
Puan Aralığı Verilen Not Katsayı
90-100 A 4,0
85 - 89 A- 3,7
80 - 84 B+ 3,3
75 - 79 B 3,0
70 - 74 B- 2,7
65 - 69 C+ 2,3
60 - 64 C 2,0
55 - 59 C- 1,7
50 - 54 D+ 1,3
40 - 49 D 1,0
0 - 39 FF 0,0
b) Diğer harf notları şunlardır:
1) FG = Sınava Girmedi
2) FX = Devamsız
3) I = Eksik
4) S = Yeterli
5) U = Yetersiz
6) T = Transfer
7) P = Devam Eden
(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi ba-

şarmış sayılır.
(3) Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayı-

labilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık program-
larda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu
veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız ol-
muş sayılır. Ancak öğrencilerin önlisans programlarının 3. ve 4. dönemlerinde, lisans prog-
ramlarının ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda 4. yılında
C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha
yüksek olması yeterlidir.

(4) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ile bağıl değer-
lendirme sistemi uygulanabilir.

(5) Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da
sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da ders-
leri açıldığı ilk dönemde veya yılda tekrar almak zorundadır.

(6) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için ge-
rekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir.
Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini
tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not
almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kay-
naklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bu-
lunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana
kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana ka-
dar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan
öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini
tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.
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(7) S notu, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen dersler-
den başarılı olan öğrencilere; T notu, üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce
almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş
derslerden geldiği üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları orta-
lama hesaplarına katılmaz.

(8) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu
ortalama hesaplarına katılmaz.

(9) U notu birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden
başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(10) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.
(11) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu

tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde
edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçün-
cü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane
olarak tespit edilir.

(12) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulundaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin
kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğ-
rencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Bağıl değerlendirme sistemi
MADDE 22 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi, dönem veya yılsonunda hesaplanan sa-

yısal başarı puanlarının 21 inci maddede yer alan harfli ders başarı notuna dönüştürülmesidir.
Bu işlem şu şekilde yapılır:

a) Dersi alan tüm öğrencilerin sayısal başarı puanlarının en büyükten en küçüğe doğru
sıralanmış bir listesi alınır. Hangi sayısal başarı puanının üzerinde kalan gruba hangi harfin
verileceği, bu listeden yararlanılarak belirlenir. Öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin derse
ilgisi, ortalama başarısı, sınavlarda sorulan soruların ağırlığı ve benzeri hususları göz önüne
alarak harf notlarını belirler.

b) Sayısal başarı puanı 40’tan düşük ise FF notu verilir. Sayısal başarı puanı 85’ten dü-
şük olana A notu verilemez.

c) Öğretim elemanı sayısal başarı puanlarının dağılımını ve notlar arasındaki farkları
göz önüne alarak her harf notu için sayısal başarı puanının alt sınırını belirler. Bu alt sınırları
belirlerken, sıralanmış puanlardaki kopmalardan yararlanabilir.

ç) Dönem veya yılsonunda belirlenecek harf notu aralığı bütünleme sınavında da geçerli
olacağından, öğretim elemanının tüm harfler için aralık belirlemesi gerekir.

(2) Öğretim elemanı, sayısal başarı puanlarını yukarıdaki esaslara göre harf notlarına
dönüştürür.

(3) Bir öğrenciye, ders başarı notu olarak, sayısal başarı puanı kendisininkinden daha
yüksek olan diğer bir öğrenciden daha yüksek bir harf notu takdir edilemez.

(4) Bir dersin aynı öğretim elemanınca iki veya daha fazla gruplar halinde verilmesi
durumunda harf notu aralıkları tüm gruplar için ortak yapılabilir.

(5) Harf notlarının sayısal değeri için hesaplanan sınıf ortalamasının 3,00’dan fazla
1,00’dan az olması durumunda, öğretim elemanı durumu izah eden bir raporu ilgili birim ami-
rine sunmak zorundadır.

Notlarda maddî hata
MADDE 23 – (1) Maddî hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test

sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da not-
landırılmaması halleridir.
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(2) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci bir dilekçe ile veya belge-
geçerle notların ilanından itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe
müracaat eder. Maddî hata olup olmadığına ilişkin inceleme, kurulan maddî hata komisyonu
tarafından yapılır. Maddî hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma, Belgeler ve Kayıt Sildirme

Diploma ve belgeler
MADDE 24 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm ders-

leri başarıyla tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise diploma
almaya hak kazanır.

(2) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az
240 AKTS değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve
diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile aka-
demik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki
belgesi verilir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya
mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(5) Diplomalar fakülte dekanı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü ile Rektör

tarafından imzalanır.
(6) Lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan ama

lisans programını tamamlayamayanlara 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Dip-
loması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre ön lisans diploması verilir.

(7) Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, yüksekokulu, meslek yüksekokulu ile ta-
mamladığı programın adı belirtilir.

(8) Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya
hak kazananlara verilen yan dal sertifikasında ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Ser-
tifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının
bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul belirtilir.

(9) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-
dan belirlenir.

(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan
ya da müdür ve Öğrenci İşleri Koordinatörünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi
verilebilir.

(11) Diploma, sertifika ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde Basın İlan Kurumu
tarafından kabul edilen bir gazetede kayıp ilanının verilmesi ve durumun dilekçe ile beyan
edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma,
sertifika ve geçici mezuniyet belgesi verilir.

Şeref öğrencileri
MADDE 25 – (1) Bir dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 olan

başarılı durumdaki öğrenciler o dönem veya yıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise
yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, öğrencinin
müfredatında dönem veya yıla ait derslerinin; muafiyet yolu ve öğrencinin başarılı olması se-
bebiyle önceki dönem veya yıllarda alınmış olması durumu hariç ilgili dönem veya yıla yük-
lenmiş olması gerekir. Ağırlıklı not ortalamaları bütünleme sınavının sonuçlarına göre değer-
lendirilir.

21 Mart 2016 – Sayı : 29660                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



(2) Dönemlik programlarda her dönem sonu, yıllık programlarda her yılsonu şeref ve
yüksek şeref öğrencilerine belge verilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi;
3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olurlar.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile şeref veya
yüksek şeref öğrencisi olamazlar.

Kayıt sildirme
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak

istedikleri takdirde kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğrenim ücretinin iadesi
esasları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğren-
cinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci Otomasyon Siste-
mine işlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik izin
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli ola-

bilecek mazeretleri nedeniyle akademik izin talep edebilirler. Bu talebi ilgili fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu değerlendirir.

(2) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeret-
lerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik,
yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle akademik izin için baş-
vurabilirler.

(3) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans prog-
ramlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem akademik izinli sayılabilirler. Zo-
runlu hallerde durumun belgelendirilmesi koşulu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu
süreler bir defaya mahsus uzatılabilir. Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden
sayılmaz.

(4) Akademik izinli olmak isteyen öğrenciler, akademik izin talebine ilişkin belgeleri
de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden bir ay içinde Öğrenci İşleri
Koordinatörlüğüne başvururlar.

(5) Üniversite, akademik izinli olan öğrenciden izinli olunan süreye ait öğrenim ücre-
tinin yarısını, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mahsup edilmek üzere talep
eder.

(6) Akademik izinli sayılan öğrenciler, akademik izin süresinin bitiminde normal dönem
kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile akademik izinli
sayılmış öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine
devam edebilecek durumda olduklarına dair ilgili uzman hekimden sağlık raporu alırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan KTO

Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ARA KARAR 

ESAS NO : 2009/162  
KARAR NO  : 2016/52  
DAVACI : K.H. 
SANIK : GUNDUZ EYVAZLI 
SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 
SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ  : 01/04/2009 
SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 27/01/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 27/01/2016 tarih ve 2009/162 Esas ve 2016/52 Karar sayılı dosyanın yargılaması 
sonucunda sanık hakkında neticeten BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık GUNDUZ EYVAZLI 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 1833 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO : 2007/164  
KARAR NO  : 2016/62  
DAVACI : K.H. 
SANIK : REġAD HASANOV 
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ  : 26/09/2007 
SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 27/01/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5607 Sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
27/01/2016 tarih ve 2007/164 Esas ve 2016/62 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 
hakkında neticeten DÜġME kararı verilmiĢ olup, sanık REġAD HASANOV bulunamadığından 
gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 1832 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO : 2008/296 
KARAR NO  : 2016/51  
DAVACI : K.H. 
SANIK : ABBAS MUSAYEV 
SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 
SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ  : 05/2007 
SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 27/01/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 27/01/2016 tarih ve 2008/296 Esas ve 2016/51 Karar sayılı dosyanın yargılaması 
sonucunda sanık hakkında neticeten BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık ABBAS MUSAYEV 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 1831 
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2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden: 

Esas Sayısı : 2013/1330 

Karar Sayısı : 2016/31 

Karar Günü : 20.01.2016 

ÖZET: Sanık Hüseyin ve Dursun Oğlu, 01.06.1987 D.lu, Konya, Karatay, 

Ġsmail/Camikebir Nf. Kyt.lı Ahmet TAġER'in (11129711968) 29.11.2009-03.01.2010 tarihleri 

arasında iĢlemiĢ olduğu Firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a, TCK'nın 62, 50/1 ve 

52/1'inci maddeleri uyarınca neticeten 6.000,00 TL. (ALTIBĠNTÜRKLĠRASI) adli para cezası ile 

cezalandırılmasına 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, temyiz süresinin tebliğden itibaren 

bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay tarafından inceleneceği ve istenildiği takdirde 

bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 

 1650 

—— • —— 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2013/752 

Karar No : 2015/568 

Suç : Ġzin Tecavüzü 

Suç Tarihi : 09.01.2009-15.01.2009 

SANIK KĠMLĠĞĠ: Servet BÜLBÜL - Turan ve Fatime oğlu 1988 d.lu Trabzon, 

Akçabaabat, Cevizlik Köyü nüfusuna kayıtlı. Diyarbakır Ġl J. K.lığı Lice Ġlçe J. K.lığı Duru J. 

Krk. K.lığı emrinde görevli 1988/1 trp. J. Er iken terhisli. T.C. Kimlik No: 70237039562 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 18.06.2015 tarihli duruĢmada; 

Sanık Servet BÜLBÜL'ün 09.01.2009-15.01.2009 tarihleri arasında temadi eden müsnet 

izin tecavüzü suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-b maddesi 

uyarınca TAKDĠREN BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın kendiliğinden birliğine katılmıĢ olması kanuni indirim sebebi sayılarak 

cezasından As. C.K.'nun 73'ncü maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62'nci maddesi 

uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN BEġ AY HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K.'nun 231/(7) fıkrasının amir hükmü uyarınca; bu aĢamada, verilen hürriyeti 

bağlayıcı cezanın ertelemesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi hususlarında bir karar tesis 

edilmesine YER OLMADIĞINA, (8) fıkrası uyarınca denetim süresi içinde Dava zamanaĢımının 

duracağının ĠHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K'nun 231‘nci maddesi uyarınca bu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERĠ BIRAKILMASINA, 5237 sayılı T.C.K.'nun 51/(3) ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/8 nci 

maddeleri uyarınca kararın kesinleĢmesinden itibaren baĢlamak üzere sanık hakkında BEġ YIL 

DENETĠM SÜRESĠ UYGULANMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/(6) ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/8-a, b, c maddeleri uyarınca 

takdiren sanık hakkında hiçbir denetimli serbestlik tedbiri UYGULANMAMASINA, 

Suç dosyası ESASININ; denetim süresi içerisinde hükmün açıklamasının geri bırakılması 

kararları için tutulan esas defterine KAYDEDĠLMESĠNE ve DERDEST TUTULMASINA, 

BeĢ yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı ġubat ayında hükümlünün sabıka 

kaydının ĠSTENMESĠNE, kasti bir suç iĢlendiğinin tespiti halinde, suç dosyasının esasa 

kaydedilerek, yargılamaya DEVAM EDĠLMESĠNE VE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 
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Sanığa denetim süresi içerisinde kasti bir suç iĢlemesi verilen mahkumiyet hükmünün 

AÇIKLANACAĞININ, suç iĢlemezse hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar 

verileceğinin ve tesis edilen hükmün hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağının ĠHTARINA, 

Kararın kesinleĢmesinden sonra bir suretinin Adli Sicil Müdürlüğüne 

GÖNDERĠLMESĠNE, 

Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri Mahkemede itirazı mümkün mümkün olmak üzere 

karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete‘de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 1651 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TEġEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HĠZMET VEREN KLĠMALI YOLCU VAGONLARININ 

ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNĠN, R22 (HFCF) SOĞUTUCU AKIġKANI 

SĠSTEMĠNDEN, R407C (HFC) SOĞUTUCU AKIġKANI  

SĠSTEMĠNE DÖNÜġTÜRÜLMESĠ ĠġĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/84604 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 122 Adet Klimalı Yolcu Vagonlarının 

Ġklimlendirme Sistemlerinin, R22 (HFCF) Soğutucu AkıĢkanı Sisteminden, R407C (HFC) 

Soğutucu AkıĢkanı Sistemine DönüĢtürülmesi iĢi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 22/04/2016 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi BaĢkanlığı Cer 

SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-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. 2612/1-1 
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MARMARAY YENĠKAPI 842 ADA 38-43-45-52-53 PARSEL AÇIK ALAN ĠġLETMECĠLĠK 
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 348 80 20 - dahili 4248 
c) Faks Numarası : 0 216 336 22 57 
2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : Marmaray Yenikapı 842 Ada 38-43-45-52-53 

Parsel Açık Alan ĠĢletmecilik Ġhalesi (Bir yılı) 
yürütülmesi iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 
Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğün de 11.04.2016. T. Saat: 14.00‘de yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin ĠDARE 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1. Kat 
HaydarpaĢa ĠSTANBUL‘a 11.04.2016. Saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve Ġdari ĠĢler 
Müdürlüğü Sosyal ĠĢler bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV 
dâhil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 2589/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE BAKIM ÇALIġMALARI ĠÇĠN 70.000 M3 

KONKASÖR BALASTININ YENĠKÖY, OKÇUGÖL, SOMA, OVAKÖY,  
GÜNEYKÖY, KĠLLĠK, NOHUTOVA VE SÖKE‘DE BULUNAN  

FĠGÜRE SAHALARINDA TESLĠM ALINMASI ĠġĠ  
ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/74200  
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı 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. 
ġartnamenin Görülebileceği  
internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğümüzce Bakım 

ÇalıĢmaları Ġçin 70.000 M3 Konkasör Balastının Yeniköy, Okçugöl, Soma, Ovaköy, Güneyköy, 
Killik, Nohutova ve Söke‘de Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN 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 12.04.2016 Tarihi Salı Günü Saat: 15.00‘de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- 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. 2537/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Matkap Alımı ihale edileceği ilan edilmiĢtir. Ancak 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

26‘ncı maddesine göre aĢağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiĢtir. 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.  

Ġhale kayıt numarası : 2016/51102 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi: 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu Ġhale Bülteninin tarih ve sayısı: 

b) Gazetenin adı ve tarihi  

    (yayımlanmıĢ ise) : Resmi Gazete - 29.02.2016 

3 - Düzeltilen madde : 29.02.2016 tarih 29639 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanan Ġlan metninin 2. maddesi (a) bendi; 

  Niteliği, türü ve miktarı; 

  Mal Alımı, 

  I. KISIM: 25 Adet 17 ½ Muh. RB Matkap, 

  II. KISIM: 55 Adet 12 ¼ Muh. RB Matkap, 

  III. KISIM: 90 Adet 8 ½ Muh. RB Matkap olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 

 2655/1-1 

—— • —— 

AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN ĠHTĠYACI OLAN 

50.000 ADET PLASTĠK KASA SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Fabrika Müdürlüğü‘nün ihtiyacı için 50.000 adet plastik kasa 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Nisan 2016 saat: 11:30‘a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 12 Nisan 2016 saat 14:30‘da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2644/1-1 
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3 KALEM 2000 GR. BASKILI BOBĠN (9.000 KG.) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 3 

Kalem Baskılı Bobin (2000 Gr. Tiryaki Baskılı Bobin 3.000 Kg., 2000 Gr. TTYY Tiryaki Baskılı 

Bobin 3.000 Kg., 2000 Gr. TTYY Rize Turist Baskılı Bobin 3.000 Kg.) %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 60,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.04.2016 günü saat 14:00'e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2544/1/1-1 

————— 

200 GR. ÇAYKUR SÜZEN POġET ÇAY KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 

1.500.000 Adet 200 Gr. Çaykur Süzen PoĢet Çay Kutu Ġskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.04.2016 günü saat 14:30'a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:30'da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2544/2/1-1 
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TAġINMAZ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 

Ġhalenin konusu:  

Gaziantep ili, ġehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesi, Burç Mevkii‘nde bulunan Makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumu‘na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²‘lik 

deponun ihale yolu ile kiralanması. 

Ġhale konusu taĢınmazın niteliği:  

2809 nolu parsel toplam 323,700 m²‘lik alana sahip olup, parselin etrafı dikenli telle 

çevrilidir. Depoya ulaĢımı sağlayan toprak yol sağlı sollu olarak dikenli telle koruma altına 

alınmıĢtır. GiriĢte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. Depo, 2 adet binadan müteĢekkil 

olup tek katlıdır. Ana depo yaklaĢık 180 m², diğer depo ise yaklaĢık 68 m² yüzölçüme sahiptir. 

Ġhale konusu taĢınmazın yeri:  

Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, ġehitkamil/GAZĠANTEP  

Ġhale konusu taĢınmazın miktarı:  

Toplam 323,700 m²‘lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²‘lik depo. 

Ġhale yeri ve usulü: 

Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taĢınmaz; 11/04/2016 günü, saat 

14:00‘da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

BaĢkanlığı, Degol Cad. No:4 PK:06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, 

Kapalı Teklif Usulü (Tekliflerin muhammen bedelin altında veya birbirine eĢit ya da birbirine 

yakın olması durumunda komisyonca, teklifleri uygun bulunan isteklilerin iĢtirak edebileceği açık 

arttırmaya gidilebilir. Ancak, ihaleye tek istekli katılmıĢ ise, ihale pazarlık suretiyle 

sonuçlandırılır) ile kiralanacaktır. 

Ġhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: 

Ġhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı, Emlak ve 

Ġstimlak ġubesi Müdürlüğü, Degol Cad. No:4 PK:06330 Kat:6 Yenimahalle/ANKARA 

adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecek ve 250 TL bedel üzerinden satın 

alınabilecektir.  

Tekliflerin sunulacağı yer: 

Ġhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 11/04/2016 günü saat 14:00‘a kadar Makina 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi BaĢkanlığı, Degol 

Cad. No:4 PK:06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine ―alındı belgesi‖ 

karĢılığında verebileceklerdir.  

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata iliĢkin bilgiler: 
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Ġhale konusu taĢınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 120.000 TL+KDV‘dir. Geçici 

teminat tutarı 24.000 TL‘dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12‘si oranında 

olacaktır. 

Ġsteklilerde aranan nitelikler ve Ġhaleye katılma Ģartları:  

(1) Ġhaleye katılabilmek için; aĢağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları 

olarak sunulacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks 

numarası, elektronik posta adresi. 

b) Kurumun, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan; 

1) Gerçek kiĢiler için; ihale veya pazarlığa iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmıĢ, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢiler için; mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; 

1) Gerçek kiĢiler için; noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢiler için; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

ç) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Ġhale Ģartnamesinde belirtilen geçici teminat. 

e) Ġhaleye vekâleten iĢtirak edilmekte ise; asıl kiĢi tarafından verilmiĢ, vekil kiĢinin ihale 

veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kiĢinin 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Ġhaleye veya pazarlığa iĢ ortaklığı olarak iĢtirak edilmekte ise; Ģekli ve içeriği ihale 

veya pazarlık Ģartnamesinde belirlenen iĢ ortaklığı beyannamesi. 

g) Ġhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge. 

ğ) Yer görme belgesi. 

(2) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu mevzuatına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, kiraya verme iĢlemini yapıp yapmakta ya da kısmen yapmakta veya taĢınmazın 

kullanım amacına göre kiraya verip vermemekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2026/2-2 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

270 Adet Pancar Bıçak Kasası ile 10 adet, Ø 2200 mm'lik Pancar Bıçak Tablalarının 

tamiri Hizmet alımı iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale 

usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/83816 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 270 Adet Pancar Bıçak Kasası ile 10 adet, Ø 2200 

mm'lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri Hizmet alımı 

b) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 270 Adet Pancar Bıçak Kasası (30 Gün) 10 adet,  

  Ø 2200 mm'lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri (60 Gün) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.04.2016 Salı günü saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası 

karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2653/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KOSGEB Başkanlığından: 

Avrupa Komisyonu‘nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa 

GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri yarıĢmasına AB üyesi ülkeler, Ġzlanda, Norveç ve Sırbistan‗ın yanı 

sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül programının Türkiye‘de duyurulması 

ve Türkiye‘den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB 

görevlendirilmiĢ bulunmaktadır. 

Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri 

2016 

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde giriĢimciliğin geliĢtirilmesine yönelik model ve 

programlar geliĢtiren ve uygulayan kurum/kuruluĢların katılabileceği ödül yarıĢması altı 

kategoride gerçekleĢtirilmektedir: 

1. GiriĢimcilik ruhunun geliĢtirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında giriĢimcilik 

ruhunu ve kültürünü oluĢturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar 

2. Yeteneklere yatırım yapmak: GiriĢimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel 

becerilerin geliĢtirilmesine yönelik uygulamalar 

3. GiriĢimcilik ortamının geliĢtirilmesi: ĠĢletmelerin kuruluĢunu ve geliĢimini 

desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleĢtirmeye ve ―önce küçük olanı düĢün‖ prensibini 

KOBĠ‘lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar 

4. ĠĢletmelerin uluslararası aĢtırılmasının desteklenmesi: ĠĢletmelerin ve özellikle 

KOBĠ‘lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dıĢındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan 

faydalanmasına yönelik teĢvik edici politikalar ve uygulamalar 

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeĢil) pazarların geliĢiminin desteklenmesi: 

KOBĠ‘lerin çevre dostu (yeĢil) pazarlara eriĢimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin 

geliĢtirilmesi, eĢleĢtirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliĢtirmeye yardımcı olan 

politikalar ve uygulamalar 

6. Sorumlu giriĢimcilik: Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler arasında ortak sosyal 

sorumluluğu teĢvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli iĢsizler 

olmak üzere iĢsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar 

arasında giriĢimciliğin teĢvik edilmesine yönelik uygulamalar. 

Yukarıda belirtilen her kategori için bir baĢarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında 

seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici giriĢimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. 

BaĢvurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca gerçekleĢtirilmiĢ, orijinal, yenilikçi ve 

tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaĢ iliĢkilerini geliĢtirmeye yönelik yaptığı 

katkılar açısından değerlendirilecektir.  

YarıĢmaya; 

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluĢları, 

• Kamu-özel ortaklıkları  

• Üniversiteler 

baĢvurabilecektir. 

Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;  

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm 

adresinde yer almaktadır.  

2016 yılı Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödüllerine baĢvuracak adayların 

www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru formunu doldurarak 20 Nisan 2016 tarihine kadar 

BaĢkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 2637/1-1 
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Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 7/1/2016 tarih 16 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 25/2/2016 tarih 385 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar Ġlçesi Saray Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98586 ada 1 nolu parselini kapsayan 

90004/59 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle 

Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2634/1-1 

————— 
Pursaklar Belediye Encümeninin 14/1/2016 tarih 29 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 3/3/2016 tarih 502 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar Ġlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 95554 ada 1 nolu parseli 

kapsayan 90000/51 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 

gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2635/1-1 

—— • —— 

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖ uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör 

öğretim üyeleri alınacaktır.  

Adayların, baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserlerini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, lisans, yüksek lisans 

ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim- öğretim 

faaliyetlerini kapsayan belgeleri ekleyerek, doçentlik kadrosuna baĢvuran adayların 4 (dört) takım 

dosyayı, profesörlük kadrosuna baĢvuran adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim 

etmeleri gerekmektedir. Son baĢvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin 

bitimidir. Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr 

adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaĢabilirsiniz. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI UNVAN ADET 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Mimarlık  Prof. Dr. 1 

Mimarlık  Doç. Dr. 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği  Prof. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği  Doç. Dr. 1 

Makine Mühendisliği  Doç. Dr. 1 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fk. 

ĠĢletme Muhasebe ve Finansman Prof. Dr. 1 

Bankacılık ve Finans  Prof. Dr. 1 

Uluslararası ĠliĢkiler Uluslararası ĠliĢkiler Doç. Dr. 1 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Türk Dili Eski Türk Dili Doç. Dr. 1 

 2656/1-1 
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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

— KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği

— KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

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. 


