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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde be-
lirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş sağlığı ve güvenliği ve yabancı dil ders-
lerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir

yarıyıl on dört haftadan az olamaz. Ara sınav tarihleri eğitim-öğretimden sayılmaz. Eğitim-öğ-
retim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler
yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik
takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün prog-
ramda kayıtlı olmamak.

d) Ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün
programda kayıtlı olmamak.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d)   bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını
veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına
onaylatmak zorundadır.” 
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“c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatır-
mayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz,
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim
süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti
olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç ka-
yıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim
kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.”

“d) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili
mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üze-
rine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde
sağlık kurulu raporu gereklidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili kurulların teklifi, Senatonun
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil
hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygula-
malı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de
göz önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi,
Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğ-
retim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans prog-
ramları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini
birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan
derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i)
bendi eklenmiştir.

“i) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları yıl 45 AKTS’ye
kadar ders alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Sınavlar ilgili dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şeklide değiştirilmiştir.
“b) Bunlardan;
1) DD, FD, FF: Başarısız notları,
2) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme

hakkı bulunmayan öğrenciyi,
3) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden
kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları prog-
ramda aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri,

ifade eder.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı

o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belirleye-
bilir.”

“c) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolma-
sından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi top-
lamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin
tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin muaf tutulduğu derslere
ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek
lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak
mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile üç yarıyıl, ek sınavları al-
madan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik
hakkından yararlanmaksızın sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini
ödemek koşulu ile sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri
programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde ilgili yönet-
meliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebe-
biyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan
kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış
dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır
ve bu haktan yararlanamaz. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) ve
(d) bentleri eklenmiştir.

“ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

d) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste katkı payı veya
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, ilgili birim ku-
rulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile öğrencilerin
ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yükseköğretim Kurumunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan
eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa veya
yüksekokul müdürlüğüne mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorun-
dadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler, kabul edilmez. Ara sınavlarda öğrencilerin
sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık ku-
rumlarından veya resmî ya da resmî hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kurum ve kuruluşla-
rından alınmış olması gerekir. Ara sınav dışındaki sınavlar için mazeret hakkı verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler 24/4/2010 ta-
rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve dikey geçişler de 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenci-
lerin intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.”
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“(3) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önceki yükseköğretim kurumlarından
almış ve başarmış olduğu derslere ilişkin muafiyet talebini eğitim-öğretim yılının başlangıcın-
dan itibaren bir ay içinde yapmalıdır.

(4) Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl
kredi yükünün %70’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mev-
cut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğren-
cilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar,
öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar
Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler
Rektörlükçe düzenlenir. Diploma eki diplomayla birlikte ücretsiz olarak öğrencinin isteğine
bağlı olmaksızın verilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜR VE

MEDENİYETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu

Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yö-
netimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve

Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/4/2014 28965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2014 29085

2- 26/7/2015 29426
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ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı üzerine yapılacak

çalışmaları yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, bu ko-
nuda araştırma yapan bilim insanları ve öğrencilere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre,

konferans, sempozyum, panel ve seminer vb. bilimsel toplantılar düzenlemek,
b) Selçuklu sanatı kursları açmak,
c) Selçuklu sanatı ile ilgili geçici ve sürekli sergiler düzenlemek,
ç) Selçuklu ortaçağ medeniyeti ve tarihi ile ilgili belge, resim, belgesel, dizi ve filmlerini

ihtiva eden kütüphane ve arşiv oluşturmak,
d) Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı konusunda Türkçe ve farklı dillerde dergi, kitap

gibi yayınlar yapmak,
e) Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı hakkında proje üretmek ve yapılacak projelere des-

tek olmak,
f) Selçuklu ve ortaçağ mimari yapılarının ve kent dokusunun ortaya çıkarılmasına yö-

nelik kazı ve restorasyonlar yapmak veya bu tür faaliyetlere destek olmak,
g) Yurt içi ve yurt dışı bu tür faaliyetler gösteren merkezlerle işbirliği yaparak projeler

ve yayınlar gerçekleştirmek,
ğ) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık

yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
h) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağ-

layacak diğer kurs, seminer, toplantı vb. etkinlikleri tertip etmek,
ı) Eğitim faaliyetleri doğrultusunda Erasmus programına bağlı akademisyen, idari per-

sonel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek. Bu doğrultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS)
etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak,

i) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve
uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına

uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,
e) Merkezin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
f) Merkezi temsil etmek,
g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek,
ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları

aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından
iki üye Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek,
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak,
c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, ge-

lirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek,
ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,
d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda

Müdüre yetki vermek,
e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı

burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAMA KURTARMA UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin başlığı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kur-

tarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma

İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve
Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yapılan araştırmalar ve etkinliklerle arama kurtarma

ve doğa sporları üzerine çalışmalar yapmak, akademik çalışmaları desteklemek, Üniversite ça-
lışanlarına, öğrencilerine ve göller bölgesi halkına deprem, sel, çığ, heyelan ve benzeri doğal
afetler üzerine teorik ve pratik bilgi vererek toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak. İlkyardım
eğitimleri, yüksekte çalışma ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve
(f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

“a) Arama kurtarma ve İlkyardım faaliyetleri üzerine araştırma yapmak,”
“b) Arama kurtarma ve İlkyardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,”
“c) Arama kurtarma ve İlkyardım faaliyetlerini incelemek ve geniş kapsamlı olarak ta-

nıtmak,”
“d) Arama kurtarma ve İlkyardım alanında en yeni metot, uygulama ve malzeme tek-

nolojilerini inceleyip tanıtma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,”
“f) Arama kurtarma ve İlkyardım ile ilgili seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre

ve çalıştay gibi etkinlikleri gerçekleştirmek,”
“ı) İlkyardım konusunda sertifikalı eğitimler vermek,
i) Yüksekte çalışma ve endüstriyel hizmetlerle ilgili eğitim vermek,
j) Tehlikeli madde kullanımıyla ilgili bilinçlendirme semineri vermek.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendi-
rilebilir. Müdürün altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda görevi
sona erer. Süresi dolmadan görevden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle ye-
niden görevlendirme yapılır.”

“(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı
statüdeki öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere
Rektörün onayına sunar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/5/2011 27939
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görevlerine ve yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) İlgi alanı: Elektronik medya, radyo, televizyon, sinema ve multimedya teknolojileri

kullanılarak gerçekleştirilen her türlü program ve reklam yapımcılığı, yayıncılık, habercilik ve
eğitim çalışmalarını,

f) Uygulama birimleri: Merkeze bağlı olarak çalışan televizyonu, radyoyu, prodüksiyon
birimini, reklam ajansını, haber ajansını ve benzeri birimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgi alanındaki bilimsel, sektörel, mesleki ve teknolojik gelişmeleri, ürünleri, deği-

şimleri ve yenilikleri yakından takip ederek Üniversiteye ve bölgeye kazandırmaya çalışmak;
bu konuda detaylı bir bilgi birikimi oluşturmak.

b) İlgi alanında araştırma, uygulama, eğitim, program üretimi ve yayıncılık çalışmala-
rında bulunmak.

c) Nitelikli, etkili ve verimli çalışmalar yaparak ilgi alanındaki sektörlere, nitelikli ele-
man yetiştirmek, Üniversite-özel sektör ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak, sektörel ge-
lişme ve yenilikleri teşvik etmek, sorunlara çözümler geliştirmek.

ç) Yayınları ve prodüksiyonları ile Isparta’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
gelişimine katkıda bulunmak, bölgesel ve geleneksel değerlerin kaybolmaması, gelecek nesil-
lere aktarılması misyonuna hizmet etmek üzere; özgün nitelikte haber, program ve belgeseller
hazırlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanmasına katkı sağlamak.
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d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin ilgi alanında olan konularda, gerçek çalışma or-
tamında uygulama ve staj imkânı oluşturarak pratik yapmalarına imkân sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları doğrultusunda

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İlgi alanındaki teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eğitim, tanıtım ve benzeri

konularda çeşitli programların yapımını gerçekleştirmek.
b) Merkezce hazırlanacak veya diğer kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli

radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak.
c) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak, radyo, televizyon ve multimedya

araçlarının, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim, yaygın eğitim, etkileşimli eğitim
ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

ç) İlgi alanındaki konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar tasarlayıp, geliştirerek
bunların gerçekleşmesini sağlamak.

d) Üniversite birimlerinde lisansüstü eğitim düzeylerinde yapılacak proje ve araştırma
çalışmalarına yardımcı olmak ve Üniversite öğrencilerinin uygulama ve staj yapmalarına imkân
sağlamak.

e) Talepte bulunan kuruluşlarda, danışmanlık yapmak; projeler, kurumsal inceleme, bi-
limsel görüş, yayın değerlendirme ve bilirkişi raporları hazırlamak, eğitici kurslar, seminerler
düzenlemek; katılımcılara sertifika vermek.

f) İlgi alanındaki ulusal ve uluslararası konferans, kongre, panel, sempozyum, kolok-
yum, seminer, fuar, kurs, atölye çalışmaları, sergi ve benzeri toplantı ve etkinliklere Üniversite
adına katılmak.

g) İlgi alanındaki devlet kurum ve kuruluşları, belediyeler, diğer üniversitelerin fakülte,
enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlarla iletişim kurmak; sektörel standartların oluşturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi
alışverişi ve ortak proje geliştirme amacıyla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin çalışmalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve
yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluşturmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası
ölçekte yeni özgün projeler geliştirmek.

ı) Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Görev
süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tara-
fından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalışmaların düzenli olarak
yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli gördüğünde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üni-
versite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendiril-
mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar.
Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardım-
cıları, aynı usulle görevlerinden alınabilir.
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(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalışma programını uygulamak.
c) Uygulama birimlerinin sorumlularını belirlemek.
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, olağan ve olağanüstü toplantı tarihlerini belir-

lemek, üyeleri toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin her türlü çalışmaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını,

cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak.
e) Merkezin eğitim, yapım, yayın ve benzeri çalışmalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki

altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar
ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; or-
ganizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak.

f) Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
g) Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve ku-

ruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek.
ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin ilgi alanındaki konularda

görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan iki yıllığına görevlendirilecek iki kişi olmak üzere, toplam beş kişiden oluşur. Müdür ve
müdür yardımcıları görevde bulundukları sürece Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.

(3) Süresi dolan bir üye yeniden görevlendirilebilir ya da herhangi bir nedenle görevin-
den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli strateji ve politikaları ile yayın ilkelerini belir-

lemek.
b) Yıllık faaliyet raporu ile gelecek yılın yıllık çalışma programını görüşüp karara bağ-

lamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin verimli olarak yönetilmesini, bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddele-

rinde belirtilen amaçların ve çalışmaların gerçekleştirilmesini ve yıllık çalışma programının
hayata geçirilmesini sağlayacak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyip Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin yürüteceği yapım, yayın, eğitim ve benzeri çalışmaların sağlıklı sürdürü-

lebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemelerini
belirleyip Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karşılanmasıyla
ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak; gerektiğinde özel olarak hizmet ve uzmanlığına ih-
tiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmelerini Rektörün
onayına sunmak.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                            10 Temmuz 2016 – Sayı : 29766



f) Merkezin çalışmaları için gerekli hallerde geçici çalışma grupları ve komisyonlar
oluşturmak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

g) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamalı eğitim veya staj amaçlı
olarak, Merkez tesis ve teknik imkânlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalışma plan
ve programlarını hazırlamak.

ğ) Radyo ve televizyon gibi düzenli yayıncılık çalışması yürüten uygulama birimlerinin
uygulayacağı program yapım planlarını, dış program alımlarını ve yayın akışlarını görüşüp
onaylamak.

h) Üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını
belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkeze gelen talepleri görüşerek, eğitim programı açılıp açılmamasına karar ver-
mek, programın müfredatı, organizasyon planları, program sonunda yapılacak sınavlar ve ve-
rilecek katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek.

i) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında
Üniversitenin diğer birimleri, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek
eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.

j) Gerektiğinde, Merkeze bağlı olarak yeni uygulama birimlerinin kurulmasını karar-
laştırıp Rektörün onayına sunmak.

k) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği diğer konuları karara bağ-
lamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ile ilgili esaslar
MADDE 12 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen çalışmaları

gerçekleştirmek amacıyla uygulama birimleri ile uygulama birimlerine bağlı olarak çalışan alt
birimleri oluşturabilir.

(2) Uygulama birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün tek-

lifiyle, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır. Yardımcı hizmetler ve temizlik işleri ise Üniversite genel uygu-
lamaları dahilinde hizmet satın alınan şirket tarafından gerçekleştirilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre

işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesinin Uzaktan Eğitim
Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi
eklenmiştir.

“h) İntibak komisyonu: İlgili bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim eleman-
larından oluşan komisyonu,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şeklide değiştirilmiş olup, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Üniversiteye kayıt; ÖSYM tarafından yapılan sınavda, birimlere kayıt hakkı ka-
zanan ve eşdeğer düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretime kayıtlı olmayan
adayın başvurusu ile yapılır. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi
veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yap-
tırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.

(2) Kayıt tarihleri, kayıtta istenecek belgeler ve uygulanacak esaslar, Üniversite tara-
fından ilan edilir. Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.” 

“(4) İlgili mevzuata göre katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemeyenler ve kayıt ye-
nileme işlemini yaptırmayanlar ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o
dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından
yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer düzeyde bir prog-
ramına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk iki haftası içinde başvur-
maları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak ilgili yönetim
kurulu kararı ile ders muafiyetleri ve sınıf intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni
okuyacakları derslere eşdeğer olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar
üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkra-
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat
hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını ye-
nilemiş olurlar.”

“(4) Öğrenci akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi
üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer ders-
leri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi
için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir.
Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek
zorundadırlar.
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(5) Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamla-
nır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış olup, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen programlara kaydolan öğrenciler
için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılır.

(4) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen
programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine
göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

(5) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına
karar verilen programlar için enformatik bölüm başkanlığı tarafından temel bilgi teknolojileri
kullanımı dersi muafiyet sınavı yapılır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim
yılının ilk iki haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100
üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Örgün öğretim yapan birimler, ilgili bölüm/programların önerisi,

ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle ikinci öğretim,
uzaktan öğretim ve açık öğretim programı açabilirler. Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri
6/6/2010 tarihli ve 27603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi
Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir; ancak ön lisans ve lisans eğitim-öğre-
timi yapan birimlerde ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun
izni ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde zorunlu veya isteğe
bağlı hazırlık sınıfı açılabilir, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Hangi ya-
bancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı
ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Birimlerin ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, la-
boratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer ala-
bilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-
öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin ders yükleri staj
dersi hariç, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir.”
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“(4) Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalaması-
nın 2.50 ve üzerinde olması halinde üst yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrencinin ders
yükü staj dersi hariç 2/3 oranında artırılabilir.”

“(6) Staj dersi için üst yarıyıldan ders alma şartları uygulanmaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konu-

larında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ilgili bölüm başkanlık-
larınca öğretim üyeleri veya gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman
görevlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci, altıncı fıkraları ve yedinci
fıkrasının (b) bendi ile onuncu ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile me-
zuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o
derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mah-
sus olmak üzere sınav hakkı verilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakül-
teleri hariç, tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden iti-
baren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu
sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan il-
gili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yö-
netim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini
ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav takvimi ilk
sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren
en geç bir hafta içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sınav evrakları ilgili birime teslim
edilir.”

“b) Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler hariç teorik dersin en az % 70'ine devam
etmek,”

“(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden
sonraki ilk üç iş günü içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretle-
rinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav
hakkı verilmez.”

“(13) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“(3) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır. Staj derslerinde başarısız olan öğrencilere

K (geçmez) notu verilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“(2) Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere

devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam
zorunluluğu, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının ilanı, itirazlar ve düzeltme”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 27 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
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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.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav
dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek
sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş
derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim
yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız
oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri
kesilme durumuna gelen son dönem yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından
yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda;
a) Öğrencinin yazılı başvurusu ile Üniversiteden ayrılmak istemesi halinde ilgili yöne-

tim kurulu kararı ile,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çı-
karma cezası alması halinde,

ilişiği kesilir.
(2) Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği

dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebi-
lir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle
bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden
sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği verilmez, ve-
rilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğre-
nime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi

için, 27 nci maddede belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak
ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO
ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek
ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden
bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar
geçerlidir.

(3) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49
olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya
hak kazanırlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

adrese gönderilmek veya ilgili birimde ilân edilmek suretiyle yapılır. En son adresin tebligata
elverişli olmaması veya tebligatın yapılamaması halinde öğrencinin adres kayıt sisteminde bu-
lunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
Ayrıca başka adres araştırması yapılmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. Azami öğre-
nim süresi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından başlayarak hesap edilecektir.

(2) Trimester ile eğitim alan öğrenciler mezun olana kadar bu Yönetmelik hükümlerine
tabidirler.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2012 28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/10/2012 28449

2- 23/10/2014 29154
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/891 

Karar No : 2016/87 

Hükümlü Kimliği : Ertuğrul CANİK, T.C. No: 31213612896, Ahmet ve Ratibe oğlu, 

22.01.1980 doğumlu, Giresun, Çamoluk, Pınarlı Ky. nüfusuna 

kayıtlı. 

Suç : İzin Tecavüzü 

Suç Tarihleri : 15.04.2004 - 27.05.2009 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 05.04.2016 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

Anayasa Mahkemesinin 05.07.2012 tarihinde vermiş olduğu AsCK'nın 66/1-b 

maddesinde yer alan İzin Tecavüzü suçu yönünden iptal kararı doğrultusunda 6 ncı Mknz. P. 

Tüm. K.lığı Askeri Mahkemesince hükümlü Ertuğrul CANİK hakkında tesis olunan 19.07.012 

tarih ve 2009/2356, 2012/199 E.K. sayılı kararın lehe kanun uyarlaması neticesinde; 

Hükümlü Ertuğrul CANİK'in 15.04.2004 - 27.05.2009 tarihleri arasında izin tecavüzü 

suçunu işlediği anlaşıldığından As CK'nın 66/1-b maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden BİR YIL 

ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden 5237 

sayılı TCK.nun 62. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR 

YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 27.05.2009 - 15.06.2009 tarihleri arasında gözaltında, 15.06.2009-24.07.2009 

tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63 üncü maddesi uyarınca 

mahkumiyetinden indirilmesine, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a, b, c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 
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Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın TALEBİNE UYGUN, HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA karar 

verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 inci maddeleri gereğince kararın 

Hükümlüye, Askeri Savcıya ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı 

kanunun 268 inci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna 

başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5448 

————— 

Esas No : 2013/892 

Karar No : 2016/202 

Sanık Kimliği : Niyazi KAPKINER (T.C. Kimlik Nu: 17125843764): Remzi ve Nuriye 

oğlu, 01.01.1989 Sungurlu doğumlu. Çorum İli Sungurlu İlçesi İkizli 

Köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç : İzin Tecavüzü 

Suç Tarihi : 16.08.2009-25.08.2009 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 19.04.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Anayasa Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 2012/9- 103 E.K. sayılı iptal kararı 

doğrultusunda 6'ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince hükümlü Niyazi KAPKINER 

hakkında tesis olunan 10.12.2009 gün ve 2009 / 2806-1573 E.K. sayılı kararın lehe Kanun 

uyarlaması neticesinde; 

Hükümlü Niyazi KAPKINER'in 16.08.2009-25.08.2009 tarihleri arasında İzin Tecavüzü 

suçunu işlediği anlaşıldığından AsCK' nın 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü altı hafta içerisinde kendiliğinden birliğine katılma iradesini gösterdiği 

değerlendirilerek ASCK'nın 73'ncü maddesi gereğince cezasından takdiren 1/2 oranında indirim 

yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
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Hükümlünün duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden 5237 

sayılı TCK.nun 62. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ 

AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a, b, c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın TALEBİNE UYGUN, HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA karar 

verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın 

Hükümlüye, Askeri Savcıya ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı 

kanunun 268 inci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna 

başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5446 
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İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 

Esas/ Karar No : 2002/685-204 E.K. TALİ: 1084 (2016/94 Müt.) 

Karar Tarihi : 20.04.2016 

Suç : Tutukluyken Kaçmak 

Uygulanan K. Md. : 5271 S.K.'nun 231/10'uncu Maddesi. 

Sanık Kimliği : Yılmaz EYE; Celal ve Sabiha Oğlu 16.04.1979 D.lu, MARDİN/ 

Derik/Derinsu Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 12314798702) 

Karar : 2008/627 Müt. Sayılı Duruşmasız İşlere Ait Kararı ile tesis olunan 

hükmün açıklanmasına geri bırakılmasına dair kararın 

AÇIKLANMASINA YER OLMADIĞINA, DAVANIN DÜŞMESİNE,

 5760 

—— • —— 

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 ANKARA 

EK NO: 2015/160 Esas, 2015/142 Karar K. Tarihi: 08.04.2015 Sanık: Mehmet TEZENE, 

Talip ve Şükret oğlu, 07.02.1985 Antalya doğ. Antalya/Muratpaşa- Muratpaşa Mah. nüf. kayıtlı, 

T.C. Kimlik No: 23350264038 Suç: Firar Suç Tarihi: 31.10.2005-14.02.2006 K. Maddesi: 

ASCK’nın 66/1-a mad., TCK’nın 62/1, 50, 52, 52/4 ve 63’ncü mad. Verilen Ceza: Neticeten 

6.000 (Altı Bin) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde temyiz isteminde 

bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine 

veya Askeri Yargıtay’ada temyiz başvurusunda bulunabileceği; temyiz isteminin dilekçe ile 

olacağı veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri 

birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de temyiz isteminde 

bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu 

ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek temyiz 

isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de temyiz 

isteminde bulunulabileceği; temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, 

taraflarca temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa’nın 40/2, CMK’nın 34/2, 232/6, 263 

ve 353 Sayılı Kanunun 197’inci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle, ilanen 

tebliğ olunur. 5753 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/250300 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 Döneminde (Bir yıl süre 

ile) ±%20 toleranslı toplam 240.000 ton tahmil tahliye 

hizmeti yapılacaktır. İşin konusu; kampanya haricinde 

veya kampanya dahilinde istiften müşteri ve çiftçi 

vasıtalarına şeker yüklenmesi ile gerektiğinde Malzeme 

Ambarına gelen ve Malzeme Ambarından gönderilen 

malzemelerin tahmil, tahliye ve istifi; kampanya dahilinde 

üretimden gelen şekerlerin banttan istife alınması, banttan 

direk müşteri veya çiftçi vasıtalarına yüklenmesi, yerden 

müşteri veya çiftçi vasıtalarına şeker yüklenmesi ile 

kiralık ambarlara nakledilecek şekerlerin nakil vasıtalarına 

yüklenmesi, kiralık ambarlarda istife alınması ve istiften 

satışa verilmesidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2016 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00 - (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ENERJİ KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Enerji Kablosu Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/250468 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3*150+70 mm² kesitinde 0,6/1 kv anma geriliminde 1400 

metre alçak gerilim enerji kablosu satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ilgın Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 14 (Ondört) takvim 

günü içinde mallar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 28/07/2016 Perşembe günü Saat: 14.00 

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (YüzonsekizTürkLirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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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

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– 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.


