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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendi ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, IELTS” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2009 27326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/3/2011 27884

2- 19/10/2012 28446

3- 16/3/2014 28943

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Eylül 2016
PAZAR

Sayı : 29838



Ahi Evran Üniversitesinden:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2011 tarihli ve 28074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk dö-
nemdeki eğitim-öğretimin başlamasını takip eden on beş takvim günü içerisinde, daha önce
öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf ol-
mak isteğiyle kayıtlı olduğu dekanlık/müdürlüğe başvuruda bulunabilir.”

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

—— • ——
Beykoz Üniversitesinden: 

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz
Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Kayıt için istenen belgeler her akademik yılın başında Yüksekokul Müdürlüğü ta-
rafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencinin muaf sayılabileceği ders veya dersler
dikkate alındığında, öğrencinin bir yıl içinde mezun olabilme olasılığı varsa öğrenci ikinci sı-
nıfa, yoksa birinci sınıfa intibak ettirilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından muafiyet tale-
binde bulunan öğrenciler, muaf olmadığı derse/derslere devam etmekle yükümlüdür.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Staj faaliyetleri ve bunların değerlendirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak yüksekokul kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/10/2011 28074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/11/2011 28105
2- 3/9/2013 28754
3- 25/2/2014 28924
4- 24/7/2015 29424
5- 25/3/2016 29664
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“(3) Yüksekokula kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak, kayıtlı olduğu programı normal
eğitim süresinde tamamlayamayan öğrenci, alacağı dersler için, kredi başına cari yılın eğitim
ücretinin 1/40’ı kadar ödeme yapar. Öğrencinin alacağı dersler için ödeyeceği toplam ücretin
cari yılın ücretini geçmesi durumunda cari yılın eğitim ücreti uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tek ders sınav ücreti, ilgili programın cari yıl ücretinin 1/40’ıdır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.  
“(14) Bir derste ham başarı notu ve/veya yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu 35’in

altında olan öğrenci o dersten koşullu geçme hakkı olmaksızın başarısız sayılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 
“(c) Kayıt sildirme müracaatı, öğrencinin kendisi tarafından BLMYO-ÖBS’ye talepte

bulunması ve bu müracaatın ilgili birimler tarafından sistem üzerinden onaylanması ile tamam-
lanır. Öğrencinin kayıt sırasında verdiği belgeler, bizzat kendisine veya noter vekaleti ile vekil
tayin ettiği başka bir kişiye verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer. 
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK 
SINIFI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetme-
liğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Resmi dili İngilizce olan ülke vatandaşlarının İngilizce yeterlikleri, Yüksekokul
tarafından yapılacak bir sınav sonucu ile tespit edilir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/9/2013 28774

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/9/2014 29126
2- 10/5/2015 29351

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/3/2016 29662
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen

ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim
ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve
öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrencinin başarısını değerlendirmek

amacıyla yapılan sınavı,
c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve başarısız

olan öğrenciler (FF-FD alan) ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen
öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili
bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
ğ) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli

bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki

derslerin kredi toplamını,
i) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yük-

sekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,
j) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kap-

sayan yükseköğretimi,
k) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden

bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
l) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 25 Eylül 2016 – Sayı : 29838



n) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,
o) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
ö) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,
p) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek

alabileceği dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul, Danışman, Geçişler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Öğrenim ücreti
MADDE 5 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli

Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Giriş esasları ve kesin kayıt
MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak kaydıyla (Açık

öğretim fakülteleri hariç) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Ayrıca özel yetenek sınavı
ile öğrenci alınan programlara, bu programlar için gerekli şartları taşıyan öğrenciler arasında,
Üniversitenin yaptığı özel yetenek sınavını kazananların da kayıtları yapılır.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hüküm-
lerine ve ÖSYM sınav sonuçlarına göre ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üni-
versite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokullarına süresi içinde kesin
kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, İstanbul Rumeli Üniversitesi öğ-
rencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, bu madde hükümlerine göre, belirledik-
leri vekilleri aracılığıyla yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan
öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenci işleri
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin yatay geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri, izin

ve ilişiğinin kesilmesi gibi benzeri işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararları dikkate alınarak
işlem yapılır.

Danışman
MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı

atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yeni-
lenmesinden öğrenci sorumludur; ders kayıt formu öğrenci tarafından doldurularak imzalanır
ve danışmanca onaylanır.

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl ilgili kurulca belirlenen esaslara göre kayıt-

larını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içeri-
sinde yapılır.

(2) Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin
yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve
sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kesin kayıtlarını yaptıran veya ka-

yıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl ge-
çerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

25 Eylül 2016 – Sayı : 29838                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Yatay ve dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ya-
tay geçişlere ilişkin kontenjanlar ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve intibak işlemleri; ilgili
kurul tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının 18 inci maddede yer alan not sis-
temine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

(2) Bu madde hükümlerine göre Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine intibakları
yapılanlara en az iki yarıyıl öğrenim görmeleri kaydıyla diploma verilir.

(3) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğ-
renimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bu öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olan-
lar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre
hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf
oldukları derslerden aldıkları muafiyet notu transkriptine işlenir.

(5) Yabancı dille öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan prog-
ramlarda; öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış
ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri
veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrencilere yabancı
dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre öğre-
nimlerine devam ederler.

(6) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin genel not ortalamaları li-
sans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında

ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı
ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayıla-
bilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süre-
sinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler ye-
rine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer
yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.

(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün
teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Alınan notlar 18 inci maddede yer alan
not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrenci tarafından alınan bu derslerden başarısız olunan dersler yerine, öğrencinin
kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanınca uygun görülen ve bölüm başkanının
önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eş değer kabul edilen dersler alınır.

(6) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve

lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden
oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğ-
retimi açılmasına karar verebilir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri
ile staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce
önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapı-
labilir.

Öğretim programları
MADDE 14 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm ve

program başkanlarının görüşleri alınarak ilgili kurulca belirlenen ve Senatoca kabul edilen or-
tak, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır.

(2) Öğrenci değişim programlarından olan Erasmus kapsamında yurt dışındaki Üniver-
sitelerde okuyan öğrencilerin bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ilgili dönemin transkriptine
işlenir.

Önkoşul dersleri ve diğer koşullar
MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken

derslere önkoşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki önkoşul ve diğer koşullar,
ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu ta-
rafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse yazılma, ders bırakma
MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim prog-

ramındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders
yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri esas alınır. Öğrenci alt yarı-
yıllardan kalan derslerini öncelikli olarak alır.

(2) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları

derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim
programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir,
bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GA-
NO’ları en az 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan
bir, GANO’ları 3,50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir.

ç) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içeri-
sinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar,

proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine

devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.
(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aran-

maz.
(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate

alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar
MADDE 18 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:
a) 100 üzerinden transkriptte gösterilen notlar şunlardır:

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 75-84
CB 2,50 65-74
CC 2,00 60-64
DC 1,50 50-59
DD 1,00 45-49
FD 0,50 40-44
FF 0,00 00-39

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) E (Eksik) notu; dönem içinde başarılı olduğu halde doğal afet, hastalık veya geçerli

başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca
takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren
bir hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendili-
ğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının
önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin baş-
langıcına kadar uzatılabilir.

2) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan
öğrencilere verilir.

3) Y (Yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, ön lisans ve
lisans programına hazırlık programından alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çer-
çevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF
notu gibi işlem görür.

c) Değişim programlarına katılan öğrencilerin başarı notu tespitinde aşağıdaki AKTS
tablosu kullanılır:

AKTS Notları Başarı Notu Eş Değer Puan
A 4,00 90-100
B 3,50 85-89
C 3,00 75-84
D 2,50 65-74
E 2,00 60-64

FX 1,50 45-59
F 1,00 0-44

Başarı durumu
MADDE 19 – (1) Bir dersten G, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı

sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, Y, D notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu
dersi tekrarlaması gerekir; ancak, ön koşullu bir dersten FD notu alan öğrenci önkoşulu yerine
getirmiş sayılır.
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(2) GANO’su 2,00 ve daha yukarı olan FF, FD notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.
Hazırlık programını ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan ders-
lerin tümünden başarılı olmak gerekir.

(3) GANO’su 1,80’in altında kalan öğrenci lisans programlarında sınamalı statüye ge-
çirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana
kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için önce-
likle CC’nin altında not aldığı ve danışman onayı ile belirlenen bazı dersleri tekrar eder. Sına-
malı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 20 – (1) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri

tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,

arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri ya-
rıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı
toplanarak o dersin başarı notu belirlenir. Açılacak derslere ait dönem içi başarı değerlendirme
sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından
ders bilgi formu ile ilan edilir. Online olarak yapılan derslerin ara sınavları da online olarak
yapılabilir. Ancak online olarak yapılan ara sınavın ağırlığı % 15’i geçemez.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içe-
risinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edilir.

Sınav dönemi
MADDE 22 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dö-

nemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar
o dönemde süre uzatımı yapılır.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuvar,
uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı bu çalışmaların
sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

Sınav programları ve yeri
MADDE 23 – (1) Ara sınav, final ve bütünleme sınav programları, ilgili dekanlık ve

yüksekokul müdürlükleri tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta
önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır.
Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite bi-
naları dışında da yapılabilir.

Mazeret sınavları
MADDE 24 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeret-

lerini Devlet Hastanesi veya Aile Hekimliklerinden alacakları raporlarla belgelemek kaydıyla
sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile bağlı olduğu yükseköğrenim
kurumuna (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ) müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Final sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı
MADDE 25 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları

dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda da o döneme ait derslerin sınavları yapılır. Yarıyıl
içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan notun % 60’ı top-
lanarak başarı notu hesaplanır.
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Sınav şekli
MADDE 26 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanı,

ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, proje veya ödev olarak yapılmasına da
karar verebilir.

(2) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yönetilir.
Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin ya-
pacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden

itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna
teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından
incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili yö-
netim kurulunun onayı ile olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi
MADDE 28 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS, bir dersin
hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başa-
rıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi siste-
midir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 29 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o

derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri topla-
mına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden
sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan
nota GANO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bu-
lunan dersler katılır.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 30 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş

ve GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere,
program adı açıklanmak suretiyle, lisans veya ön lisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili bi-
rimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

Mezuniyet için ek sınavlar
MADDE 31 – (1) Mezuniyet için ek sınav hakkı 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi

hükümlerinde belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda verilir:
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden Y ve D notu bulunmayan, en fazla iki

dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GANO’ları 2,00’ın altında kalan
öğrencilerden, ön lisans ve lisans eğitimi görenlere bir dersten ek sınav hakkı verilir.

b) Öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek şartıyla açı-
lan ek sınava girebilir. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan en az CC notu al-
maları gerekir. Ek sınav ve sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler o dersi ilgili yarıyılda ye-
niden almak zorundadır. Öğrenciler; ek sınav haklarından bir defa yararlanabilir.

c) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC
notu alınmış derslerden verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler
MADDE 32 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uy-
gun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksek-
okuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin de-
vamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerinden alacakları ili-
şik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğ-
renciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları
ve diğer belgeleri verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler
MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-

ları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından
dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönde-
rilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süre-
sinden sayılır.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından ve diğer yükseköğretim kurumundan aldığı
notların 18 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 35 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dü-

zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenciler Üniversite içinde
başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde bağlı olduğu
yükseköğrenim kurumuna (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) başvuruda bulunabi-
lirler.

(2) Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim ku-
rulunun kararı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti
MADDE 36 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sı-

rasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma
süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi in-
celeyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç ya-
rıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili
yönetim kurulu karar verir.
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Fazladan alınan dersler
MADDE 37 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GANO’ya; seçimlik ders-

lerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda, en yüksek not alınan dersten baş-
layarak katılır, diğerleri katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek
olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri
fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir. Seçimlik
dersler zorunlu ve mesleki derslere ait kredi yerine kredi oluşturmaz.

Çift ana dal ve yan dal programı
MADDE 38 – (1) Lisans öğrencileri, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift ana dal ve yan dal programı ders-
lerini takip edebilir. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında çift ana dal programı
için diploma, yan dal programı için sertifika verilir.

Ön lisans diploması
MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün

dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup,
GANO’sunu en az 2,00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamam-
layamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, 31 inci madde hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir.
Burslu öğrenciler
MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir. Üniversitenin fakültelerinde/yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin
bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
b) Öğrenim süresinin, hazırlık okulu hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış

olması,
c) 17 nci madde hükümlerinde belirtilen devam ile ilgili şartları yerine getirmesi gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmeyen öğrencinin bursu, eğitim gördüğü

yılsonu itibariyle kesilir.
Adres bildirme ve tebligat
MADDE 41 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres teb-

ligat adresidir. Adres değişikliklerini öğrencinin bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan
tebligat geçerli sayılır.

Disiplin
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına,  yönetim

organlarına ve yönetim organlarının görev tanımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Kadın

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

ları ve bu organların 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: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Kadın Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü:  Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda uygulama ve eği-

tim alanında destek vermek, bilimsel-sanatsal araştırma ve programlar yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumsal cinsiyet ve eşitlik kavramlarını çok boyutlu ve bilimsel, düşünsel olarak

ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi

birikimini desteklemek,
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b) Bilim, sanat, mimarlık, toplum ve felsefe alanlarında kadın-erkek eşitliğini tartışmak

amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttır-

mak, konuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin gelişti-

rilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum

kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak,

ç) Araştırma, inceleme, uygulama, danışmanlık ve eğitim yapmak, bunları teşvik etmek

ve bu tür çalışmalara katılmak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar

ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları

ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Kadın çalışmalarının ve kadınların toplumsal/akademik katkılarının görünürlüğünün

arttırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda Üniversitede yayın ve belgelerin sürekli ve güncel

olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda bulunmak,

f) Üniversitedeki bilim, sanat, mimarlık ve felsefe eğitiminin toplumsal cinsiyet ve eşit-

lik anlayışıyla verilmesine, eğitim kaynaklarının, araştırma ve yayınların toplumsal cinsiyet

ve eşitlik anlayışıyla sürdürülmesine katkıda bulunmak; toplumsal cinsiyet, eşitlik ve kadın

sorunlarıyla ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek,

g) Kuruluşların istihdam ve staj konusunda kadın erkek eşitliği anlayışının geliştiril-

mesine katkıda bulunmak,

ğ) Üniversitede toplumsal cinsiyet ve eşitlik konularında varolan sorunları belirlemek

ve çözümlerine katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak,

h) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar

yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve ben-

zeri yayınlarda bulunmak,

ı) Merkezin faaliyet alanları içinde Üniversitenin yetkili organlarınca verilecek diğer

çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede

tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç (3) yıl için Rektör tarafından görevlen-

dirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez

Müdürü en fazla birbirini izleyen 2 dönem için görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görev-

den alınması Rektör tarafından uygulanır. Merkez Müdürü, Merkezin temsilcisidir.

(2) Merkez Müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yö-

netim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Merkez Müdür Yardımcısı

olarak görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürü kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet süresi

en fazla 6 (altı) aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Merkez Müdürünün seçim süresi

dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Mer-

kez Müdürü, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Merkez Müdürünün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet ra-

porunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sun-

maktır.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardım-

cısı ile birlikte toplam yedi (7) kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı

dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araş-

tırmaları, deneyimleri bulunan ve Merkez Müdürünün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim

üyeleri veya idari personeli arasından ya da istekleri halinde diğer üniversite öğretim üyeleri

ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç (3) yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, her yıl en az  iki kez

olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, merkezin tek-

nik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu

önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak,

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun,

üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenme-

sinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak, Merkez Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet

raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.
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(5) Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyleri veya idari per-

soneli arasından ya da istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalış-

maları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

üç (3) yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla onbeş (15) kişidir. Merkez

Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi

doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Mer-

kez Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına

ait programı değerlendirerek görüş bildirmek,  yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bu-

lunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/366 
Karar No : 2015/690 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Ankara ili 

Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi / köyü nüfusunda kayıtlı Erdal ve Hacer oğlu, 06/07/1972 
Ankara doğumlu Ahmet GÖRÜCÜ hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce ; sanığın 
5607 sayılı yasanın 3/1, TCK’nun 62. 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 4.000,00.-TL. 
Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç 
olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince 
takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden 
hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer 
şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 
6.000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK’nun 52/4 maddesi gereğince sanığa 
hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6000,00 TL adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik 
ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin 
süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para 
cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, TCK’nun 52/4 maddesi gereğince sanığa 
hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 4.000,00.-TL. adli para cezasının miktarı ile sanığın 
ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, sanıktan ele geçirilen ve 
yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında kayıtlı 
eşyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 13. Maddesinin atfı ile 
TCK’nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, suçun işlenmesinde kullanılan AR 34 MER / 
AR 69 MER plakalı aracın ve 5607 sayılı Kanunun 13 maddesinde belirtilen koşulların 
oluşmaması, ayrıca müsaderenin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı anlaşılmakla 
TCK'nun 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine yer olmadığına, bu husustaki karar 
kesinleştiğinde sahibine İADESİNE dair verilen hüküm sanık AHMET GÖRÜCÜ'ye tebligat ve 
yazışmalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Sanığa tebliğinden tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 
katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay'da temyiz yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 7906 

————— 
Esas No : 2012/410  
Karar No : 2016/320 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Sinop ili 

Türkeli ilçesi Hamamlı Mahallesi / köyü nüfusunda kayıtlı Salih ve Ayşe kızı, 09/06/1973 
Freising / ALMANYA doğumlu, Yasemin ÖZCAN hakkında yapılan yargılama sonunda 
mahkememizce; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/2, 4/2, TCK’nun 62, 52/2 maddeleri gereğince 2 yıl 
6 ay hapis ve 30.000,00.-TL. Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi 
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 30.000,00.-TL. adli para cezasının 
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miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 24 eşit taksitte 
ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının 
tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, sanığa 
verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK'nun 53. maddesinin 1. 
fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve 
kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/3 
maddesi uyarınca hükümlünün koşullu salıverilmesi halinde kendi altsoyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine kadar, 24.11.2015 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 esas ve 2015/85 
karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek yoksun bırakılmasına, sanıklardan ele 
geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan toplamı kaçak eşyaya mahsus tespit 
varakalarında yazılı eşyaların müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 13. 
maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Adli emanetin (Lalapaşa 
CBS'nın) 2011/1 esas sırasında kayıtlı JX64576002 NOLU TIR KARNESİ DİP KOÇANLI 
OLARAK, ASILLARI VE EKLERİ'nin dosyada delil olarak saklanmasına, karar kesinleştiğinde 
suretleri dosyaya alınarak sahiplerine iadesine dair verilen hüküm sanık YASEMİN ÖZCAN'a 
tebligat ve yazışmalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 
katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz Yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasından 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 7907 

————— 
Esas No : 2012/454 
Karar No : 2015/300 
Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan Sırbistan uyruklu, Sulumani ve 

Vasviya oğlu, 09/06/1961 doğumlu, Sırbistan - Belgrad nüfusunda kayıtlı olup halen Borca 
Guvna Nova 10, No: 13 - Sırbistan adresinde oturur HAJRULA SULEJMANOVIC hakkında 
mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-2 maddesi göndermesiyle 4/a-2 maddeleri 
gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; mahkumiyet kararının verildiği 
04/04/2006 tarihinden sonra zamanaşımını kesen yada durduran sebep bulunmadığı bu nedenle 
davanın 27/01/2014 tarihinde zaman aşımına uğradığı anlaşılmakla kamu davasının TCK 66/1-e 
ve CMK 223/8 maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE, suça konu olduğu iddiası ile el konulan ve 
mütalaada müsaderesi talep edilen, önceki kararda da müsaderesine karar verilen BG 596454 
plakalı aracın müsadere talebinin reddine, karar kesinleştiğinde sahibine iadesine, tasfiye 
edildiyse bedelinin sahibine ya da yasal temsilcisine iadesine, suça konu olan kaçak eşyaların 
bizzat müsadereye tabi olması sebebi ile 11/07/2005 Tarihli KEMTV tutanağındaki sigara ve 
içkilerin 4926 sayılı yasanın 4 ve TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine, yargılama giderlerinin 
kamu üzerine bırakılmasına dair verilen hükmün tebligat yazışmalara rağmen sanık HAJRULA 
SULEJMANOVIC'e tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek dilekçe veya 

tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay temyiz yasa 
yoluna başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 7908 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
OCAK LOKOMOTİF VE TROLEY YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: OCAK LOKOMOTİF ve TROLEY YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016 / 370360 
Dosya no  : 1627084 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2    67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 3 kalem ocak lokomotif ve troley yedekleri 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı. 
ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20/10/2016 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20/10/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8330/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Zile Belediye Başkanlığından: 
1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
1.1. İdarenin: 
a) Adı : Zile Belediye Başkanlığı  
b) Adresi : Cami Kebir Mah. Belediye Sarayı, Merkez, Amasya Cd., 

60400 Zile/Tokat 
c) Telefon numarası : 0 356-317 50 80  
ç) Faks numarası : 0 356 317 13 89 
d) Elektronik posta adresi : zile.bel.tr@hotmail.com.  
e) İlgili personel : Halit KOYLU 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.  
2 - İHALENİN KONUSU: 
2.1. İhalenin konusu; Zile Belediyesi İmar Planı içinde, mülkiyeti belediyemize ait 627 

ada 5 parsel üzerinde ihale şartnamesi, Teknik şartname, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme 
hükümleri gereği Konut inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca 
“Kapalı Teklif Usulü” ile Kat Karşılığı inşaat yaptırılması işidir. İhaleye sunulacak tekliflerde, 
Belediyeye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler 
karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 50.000,00 TL. (Ellibin lira) dan başlayacak 
olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri bedeller üzerinden 
değerlendirme yapılacaktır. 

2.2. Bağımsız bölümlerin gösterdiği mahal listesi şartname ekinde tablo halinde 
verilmiştir. Belediyece yapılan bu belirlemeler ihaleyi alan yüklenici tarafından peşinen kabul 
edilmiş sayılır. 

3 - TAŞINMAZIN EVSAFI, MUHAMMEN BEDELİ:  
3.1. Dükkan ve konut yapımı Zile İlçesi 627 ada 5 parselde kayıtlı 9.098,49 m2 arsa 

alanına sahip 32.008 m2 inşaat alanı olup arsa hariç muhammen bedeli 989.047,20 TL, geçici 
teminat miktarı, Kesin teminat ise 1.978.094,40 TL dir. Kesin Teminatın süresi iş bitiminden 
sonra 2 yıldır. 

3.2. Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi 627 ada 5 parsel imar durumunda Konut Alanıdır.  
4 - İHALE TARİH, SAAT VE YERİ: 
4.1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Belediye Sarayı Belediye Encümen 

Salonu 10 Ekim 2016 tarihinde saat: 10:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar aynı adrese teslim edilecektir. Yapılan ihaleden sonuç 
alınamaması halinde ihale pazarlık yapılabilecek ya da iptal edilecektir. 

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ: 
5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.  
a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Belediye Fen İşleri Müdürlüğü  
b) Şartname satış bedeli: 3.000,00 TL  
6 - İHALEYE KATILABİLME ve YETERLİK ŞARTLARI:  
6.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları 

hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. 
a - Kanuni ikametgah belgesi 
b - Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi  
c - Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgesi 
d - Tüzel kişi olması halinde;  
d1 - Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 
yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 
Onaylı sureti)  
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d2 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge  

d3 - Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. Ortak 
girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak 
girişim beyannamesi vermesi. (Pilot firmanın veya ortağın en çok hisseye sahip olması 
zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir. Ayrıca 
ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 
imzalayacaklardır.) 

e - İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri  
f - İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter 

tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri  
g - Bu şartnamede ve ilanda yazılı geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya 

bankalardan alınmış Geçici Teminat mektubu,  
h - İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa ve 4734 sayılı ihale kanununa göre 

ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname, Ortak girişim olması halinde her bir 
ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir,  

ı) İş bitirme belgesi (İş bitirme-yönetme-denetleme belgeleri geçerlidir.) İş bitirme belgesi 
en az 300 adet konut tünel kalıp yapım tekniği ile bitirmiş, denetlemiş olmak yada, yönetmiş 
olmak zorundadır. Belge İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari 
pilot ortağın 300 konut tünel kalıp yapım tekniği ile bitirmiş, denetlemiş olmak yada, yönetmiş 
olmak zorundadır ikinci yada diğer ortaklar ise en az 120 konut bitirmiş (konut inşaatını yapmış, 
denetlemiş ya da yönetmiş) olmak zorundadır. Ortaklarca bu belgeler müştereken sunulacaktır. 
İstekliler bu durumlarını gösteren iş bitirme, yönetme ya da denetleme belgelerini sunacaklardır.  

j) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen teknik personeli işin 
başından sonuna kadar iş başında bulundurulacağını taahhüt etmesi. 

j1) İhale konusu inşaatın gerçekleştirilmesi için araç ve gereçler. 
k) VERGİ BORCU YOKTUR Belgesi ile S.G.K. PRİM BORCU YOKTUR BELGESİ 

istekliler ihale dosyasında vereceklerdir. İhale tarihi itibari İle vergi borcu ve sgk borcu 
bulunmayacaktır, 

l) İş ortaklığı şeklinde isteklilerde; pilot ortaktan asgari iş deneyimi tutarının tamamı, 
diğer ortakların her birinden %40’nı sağlaması istenir. İş ortaklarından istenen belgeleri ayrı ayrı 
idareye vermesi zorunludur, 

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,l) bentlerinde belirtilen 
belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

n) İhale dosyasını satın aldığına dair belge, 
o) Belediyeye bırakılacak dairelerin gösterildiği liste şartname ekinde verilmiş olup, 

ihalede Belediyeye kalacak olan daireler sabit kalacak, ilave olarak dairelerden artırımı şeklinde 
teklifler verilecektir. Yüklenici Bu listeyi kabul ettiğine dair İmzalayarak teklif zarfının içinde 
sunacaktır. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış, idari ve teknik şartname teklif 
zarflarının içinde verilecektir.  

p) Bu işin yapılmasına ait inşaat ve cami projesi hali hazır olup proje bedeli olan 
350.000,00 - TL + KDV. Yüklenici firma tarafından ödenecektir. 

r) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama 
kararına itiraz edilemez. 

s) İhale Şartnamesinin Posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
Not: İstenilen belgeler Yeni tarihli olacaktır. 8279/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu gereğince hükümlü 

hakkında verilen 1 YIL 8 AY Hapis Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda 
adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama 
Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur. 

Sıra No İlamat no Adı Soyadı Ceza Miktarı 
1 2016/909 Havar HÜSEYİN 1 Yıl 8 Ay Hapis 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres : Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı 
İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE 

 8370 
————— 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu gereğince hükümlü 
hakkında verilen 820,00 TL Adli Para Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda 
adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama 
Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur. 

Sıra No İlamat no Adı Soyadı Ceza Miktarı 
1 2016/910 Havar HÜSEYİN 820,00 TL Adli Para 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres : Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı 
İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE 

 8371 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016 - 170 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 20.07.2016 - 2616 KOCAELİ 
Dosya No : 54.06.125 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.02.562 
Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016 - 290 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 25.08.2016 - 6896 İZMİR 
Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Akkeçeli Mahallesinde bulunan alanda 3386-5226 sayılı Yasa 

ile değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taşıması nedeniyle taşınmazın 
tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı Yasanın 7.maddesi kapsamında 
gerekli işlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin kurulumuza iletilmesine ilişkin 
25.12.2015 tarihli ve 6041 sayılı kararımız, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2016 tarihli ve 86 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 
sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 24.08.2016 tarihli ve 796 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Akkeçeli Mahallesinde bulunan alanının kararımız eki 1/5000 
ölçekli paftada işaretlenen şekli ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 
ekli tescil fişinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 35.09/830 
Toplantı Tarihi ve No : 09.09.2016 - 293 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 09.09.2016 - 7025 İZMİR 
İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kemalpaşa Atatürk mahallesi, Kozludere - Kabaklıpınar 

(Gümüşhaneliler yaylası) mevkiinde kaçak kazı meydana geldiği ve bahsi geçen alanın 2863 
sayılı Kanun kapsamında kalan yerlerden olup olmadığının bildirilmesinin istenildiği İzmir 
Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 15.03.2016 tarihli 2313 sayılı yazısı, 5177 sayılı Kanun 
ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 02.05.2016 
tarihli ve 1693 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü’nün 15.05.2016 tarihli ve 328904 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarihli ve E.18634 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23.05.2016 tarihli ve 97524 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2016 tarihli ve E.417449 sayılı 
yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar 
Planlama Şube Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarihli ve 68074 sayılı yazısı, Kemalpaşa 
Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu’nun 17.05.2016 tarihli ve 41 sayılı ile 
17.05.2016 tarihli ve 42 sayılı yazıları, ve İzmir Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün 
08.08.2016 tarihli ve 774-7335 sayılı yazısı, konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan, 08.09.2016 tarih ve 887 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu; yazı ekleri 
ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir İli, Kemalpaşa ilçesi, Kemalpaşa Atatürk mahallesi, Kozludere-Kabaklıpınar 
(Gümüşhaneliler yaylası) mevkiinde bulunan alanın; kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral 
haritada sınırları ve köşe nokta koordinat değerleri gösterildiği şekilde 1.(birinci) ve 3.(üçüncü) 
Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim,

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi 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.




