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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9390

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9393

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9394

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9410

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9411

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9412

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9413

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9416

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/101

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun

önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN atanmıştır.

12/11/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) İlk aşamada bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı üstün yetenekli ilköğretim ve

ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuklara, Üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak,

yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, sorgulama, merak duyma,

sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak,

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara ilgi duydukları fen bilimleri, sosyal

bilimler, farklı sanat ve spor dalları ile ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen

bilim adamlarından almasını sağlamak,

c) Öğrencilerin uymak zorunda oldukları okul müfredatı dışında, bilgi sahibi olmak is-

teyen öğrencilere üniversite imkânları ile bu bilgiyi ve ihtiyaç duyulan şartları temin etmek,

ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken öğrencinin ufkunun genişletilmesinde

tecrübeli akademik personel ile rehberlik etmek,

d) Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politi-

kaları değerlendirmek ve güncellemelerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) İlk aşamada bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı üstün yetenekli ilköğretim ve

ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretimi aksatmayacak dönemlerde, Üniversitede

eğitim-öğretim yapılan bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz/kış okulu tarzında etkinlikler

düzenlemek,

b) Üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin bilimsel düşünceyi ve bilgiyi

pekiştirmek, beceri geliştirmek amacıyla Üniversitedeki kazanımları ile başarılarını yerel dergi

ve yayın organlarında yayımlamak,

c) Üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için laboratuvar çalışmaları,

konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c)  Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırma ve uygulama dene-

yimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görev-

lendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar.  Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür, yardım-

cılarından birini yerine vekâlet etmek üzere seçer ve bu kişi Müdürün bulunmadığı zamanlarda

yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim

elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
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Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağ-

lanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından

yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından,

özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunun teklif ettiği kişiler arasından veya

Rektörün resen seçtiği en fazla otuz üyeden oluşur, görev süresi sona erenler yeniden görev-

lendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, yılda iki defa, okul dönemleri ile eşzamanlı ve dönem başlarında

belirlenen tarihte olmak üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantı-

larında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
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Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yüksek-

öğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda hazırlık sınıfları dâhil

önlisans ve lisans eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulları ile hazırlık sınıflarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, eğitim-öğretim,

sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

c) ÇAP: Çift anadal programını, 

ç) Dekanlık: Beykent Üniversitesinin ilgili fakültesinin dekanlığını, 
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d) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir

programı kapsayan yükseköğretimi, 

e) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

f) Normal eğitim-öğretim süresi: Önlisans programları için iki, diş hekimliği fakültesi

için beş, tıp fakültesi için altı, diğer lisans programları için dört yılı,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,

ğ) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık bir

programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk ka-

demesini teşkil eden yükseköğretimi, 

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ı) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu, 

j) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini, 

k) Üniversite: Beykent Üniversitesini, 

l) Yan dal: Yan dal programını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar 

Kayıt ve kabul 

MADDE 5 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabil-

mek için, önlisans veya lisans öğrenimi ile ilgili ÖSYM’ce ilgili programa yerleştirilmiş olmak

ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olma-

mak şarttır. Ancak özel yetenek gerektiren programlar ile yabancı öğrenci kayıt kabulünde ara-

nacak şartlar Senato tarafından belirlenir. 

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise öğrencinin yazılı beyanına dayanı-

larak işlem yapılır. 

Burslar 

MADDE 6 – (1) Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciye sağlanan

burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrenci mezun oluncaya

kadar devam eder ve zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar.

Burslu öğrenci yatay geçiş koşullarını taşıdığı takdirde bir başka bölüme burslu olarak geçebilir. 
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(2) Türkçe eğitim yapan bölüm/programlara burslu olarak yerleştirilen öğrenci, öğrenim

ücretini ödemek şartıyla hazırlık programına kayıt olabilir. 

(3) Burslu programlara yerleşen öğrenciler dışındaki öğrencilere Mütevelli Heyet tara-

fından burs tahsis edilebilir. 

Öğrenim ücreti 

MADDE 7 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal eğitim-

öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Bu

yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır.

İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan ders-

ler ayrıca öğrenim ücretine tabidir. 

(2) Önlisans ve lisans programlarının yabancı dil hazırlık sınıfı hariç normal eğitim-

öğretim süresini dolduran öğrenci, kayıtlı olduğu dersler için ilk defa ders aldığı akademik yıla

göre AKTS veya kredi karşılığı öğrenim ücreti öder. 

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, kredi birim öğrenim ücreti ve AKTS birim öğrenim

ücreti, her eğitim öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenci,

kayıtlı olduğu önlisans/lisans programının yıllık eğitim-öğretim ücretini öder. 

(5) Yaz öğretiminde alınan dersler için, ilk defa ders alınan akademik yıla göre AKTS

veya kredi karşılığı öğrenim ücreti ödenir. 

(6) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen

öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından

yararlanamaz. Üniversite öğrenim ücretini ilan edilen süre içerisinde ödemeyen ve ders kaydını

ilan edilen süre içerisinde tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Üniversiteye kesin kayıt 

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler

ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine getiren aday

kesin kaydını yaptırır. 

(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde

kaydını yaptırması gerekir. Mazereti bulunan adayın kesin kayıt işlemi belirlediği vekil vası-

tasıyla yapılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretime İlişkin Esaslar 

Azami öğrenim süresi 

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

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

yaptırmadığına bakılmaksızın, azami öğretim süresi önlisans programlarında dört, dört yıllık

lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz

akademik yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğ-

renciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.  

Öğretim yılı 

MADDE 10 – (1)  Öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar

ve bir sonraki eğitim öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir

gün önce tamamlanır. Öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. 

(2) Öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve öğretim

dönemi tamamlanmadan bir sonraki öğretim döneminin akademik takvimi Üniversitenin in-

ternet sayfasında ilan edilir.

Öğretim dili 

MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim; Türkçe öğretim yapılan bölümlerde Türkçe;

yabancı dilde öğretim yapılan bölümlerde ilgili yabancı dilde; karma öğretim yapılan bölüm-

lerde ise en az %30 oranında ilgili yabancı dilde yapılır. 

Öğretim planları ve dersler 

MADDE 12 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma

saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Ders AKTS kredisi, ilgili diploma prog-

ramını bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi,

beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş

teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli

çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120

AKTS kredisi, lisans düzeyi için ise toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve

öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci

iş yükü 30 AKTS kredisidir. 

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                               13 Kasım 2016 – Sayı : 29887



(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye stüdyo

çalışmaları, tez, proje, derslik dışı çalışmalar, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları

kapsar. Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber ağırlıklı

genel not ortalamasına katılmayabilir. 

(3) Öğretim planları TYYÇ’de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS

kredisindeki ders kategorilerinden ilgili kredilerin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzen-

lenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrenci, öğrenimini tamamla-

yabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri ba-

şarmakla yükümlüdür. 

(4) Öğrencilerin, öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli iler-

lemelerini temin etmek için derslere Senato tarafından koşullar konulabilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla

verilebilir. 

(6) Staj ve iş yeri uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz. Bu derslerin başarı

notu Geçer (G)/Kalır (K) olarak verilir. 

Öğrenci danışmanı 

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Üniversite öğretim

elemanlarından bir danışman atanır. Lisans programlarında birinci yıl, dördüncü yıl ve artı

yıllar öğrencilerinin danışmanı program başkanıdır. Ara sınıf öğrencileri için bölümün kadrolu

öğretim üyeleri, öğrenci sayıları da dikkate alınarak bölüm başkanı tarafından danışman olarak

atanır. Önlisans programlarında birinci yıl, ikinci yıl ve artı yıllar öğrencilerinin danışmanı

program başkanıdır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon

ile kariyer planlaması konularında yönlendirir. 

Kayıt yenileme 

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim üc-

retini ödeyip, derse yazılma işlemi yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlaması gerekir. 

(2) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dö-

nemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz. 
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(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği

dönemden başlamak üzere, ilk iki yarıyıl derslerine öğrenci otomasyon sistemi tarafından oto-

matik yazılır. 

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ikinci sınıftan itibaren, öğrencinin derslere kayıt

yaptırma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bir dönemde daha önce ders kaydı yapmadığı ve ilk defa alacak olduğu en fazla 30

AKTS derse kayıt yapabilir.

b) AGNO’sı 3,25 ve üzerinde olan öğrenci dönemlik 30 AKTS ders kayıt limitine ilave

olarak 6 AKTS daha önce hiç almadığı derse kayıt yapabilir.

c) Transkriptinde başarısız dersi (FF/FD/K/DZ) olan öğrenci, en fazla 36 AKTS derse

kayıt yapabilir.  

ç) Çift anadal programına kayıtlı öğrenci, birinci ve ikinci anadal programlarında eş

zamanlı ders aldığı dönemde en fazla 45 AKTS, yandal programına kayıtlı öğrenci, anadal ve

yandal programlarında eş zamanlı ders aldığı dönemde en fazla 40 AKTS derse kayıt yapabilir.

Öğrenci, 30 AKTS dersini, varsa, öncelikle birinci anadalından almak zorundadır. 

d) Çift anadal programına veya yandal programına kayıtlı öğrenci, birinci anadalından

mezun olduktan sonra, ikinci anadal programında veya yandal programında daha önce ders

kaydı yapmadığı ilk defa alacak olduğu 30 AKTS derse kayıt yapabilir. İkinci anadal programı

veya yandal programı transkriptinde başarısız dersi (FF/FD/K/DZ) olan öğrenci, en fazla 36

AKTS derse kayıt yapabilir. 

e) Dikey geçiş sınavı sonucuna göre merkezi olarak ÖSYM tarafından yerleştirilen öğ-

renciler dönemlik en fazla 36 AKTS derse kayıt yapabilir.

f) Dikey geçiş sınavı sonucuna göre merkezi olarak ÖSYM tarafından 2013-2014 aka-

demik yılı ve öncesinde yerleştirilen öğrenciler dönemlik en fazla 40 AKTS derse kayıt yapa-

bilir.

g) Lisans programlarının ders planlarında yer alan Staj, Staj I ve Staj II dersleri öğren-

cinin dönemlik ders kaydı AKTS hesabına dahil edilmez ve azami AKTS limitinde dikkate

alınmaz. Staj, Staj I ve Staj II ders planlarında belirtilen yarıyıllardan önce alınamaz.

ğ) Bu maddede belirtilen azami kredi sınırları içerisinde kalmak şartı ile evvelce alınmış

ve başarılı olunmuş derslere not yükseltme amaçlı tekrar ders kaydı yapılabilir. Bu öğrenciler

bir yarıyılda en fazla 36 AKTS derse kayıt yapabilir. Başarılı veya başarısız olunmasına bakıl-

maksızın tekrar alınan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.
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(5) Lisans programları ders planlarında yedinci yarıyıldaki program tasarım/araştırma

proje dersine kayıt yapılabilmesi için, programın temel derslerinin tamamına ders kaydı yapıl-

mış olması gerekir. Lisans programları ders planlarında sekizinci yarıyıldaki Bitirme Çalışması

dersine kayıt yapılabilmesi için, yedinci yarıyıldaki program tasarım/araştırma proje dersine

kayıt yapılmış ve devam koşulu sağlanmış olması gerekir. 

(6) Öğrenci, öğretimin dördüncü haftası sonuna kadar yazılmış olduğu bir dersten çe-

kilebilir. İlk iki dönemde çekilme işlemi yapılamaz. 

(7)  Yıllık eğitim-öğretim ücretini veya birim AKTS kredi öğrenim ücretini ödediği

halde akademik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt ye-

nilemeyen öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu

alarak başarısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin ders-

leri olmak üzere çakışma kontrolü yapılarak, 12 nci madde hükümleri çerçevesinde, ekle-sil

süresinden önce Öğrenci Otomasyon Sistemi tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır. 

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak

askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim

kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu

süre tüm öğretim süresi için lisans eğitiminde dört yarıyıl, önlisans eğitiminde iki yarıyılı aşa-

maz.

(2)  Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, as-

kerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair bel-

geleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğü-

ne/meslek yüksekokulu müdürlüğüne iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu

yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin

kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kayıt dondurma

talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin

ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz. Bu süre

içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz. 
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(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının

yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir.

Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde,

öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili

dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile birlikte başvur-

ması gerekir. 

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğ-

rencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim

ücreti yerine sayılır.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını

yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. 

(8) Anadalında kayıt donduran çift anadal ve yan dal öğrencileri, çift anadal ve yan dal

yaptıkları programlarda da kayıtlarını dondurmak zorundadırlar.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma İlkeleri, 

Başarı Değerlendirme ve İtiraz 

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma ilkeleri 

MADDE 16 – (1) Her ders için ders koordinatörü atanır. Ders koordinatörü ders tanım

ve uygulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde

hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının

elde edilmesi ders koordinatörü tarafından yapılır. 

(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik takvimde belir-

lenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. Herhangi bir

ders için, dönem içinde en az biri ara sınav olmak üzere en az üç ölçme faaliyetinin yapılması

zorunludur. Ara sınav tarihi akademik takvimde Senato tarafından belirlenir. Diğer ölçme-de-

ğerlendirme yöntemlerinin tarihleri dersin koordinatörü ve öğretim elemanı tarafından belirle-

nerek akademik yarıyılın ilk haftası içinde internet ortamında öğrencilere duyurulur.

(3) Teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında

devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı ta-

rafından dönemin son haftasında Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler
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ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.

İnternet destekli olarak verilen örgün dersler ile uzaktan öğretim programlarına ait derslere ka-

yıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafın-

dan belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir. 

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma

şekilde verilebilir. 

(5) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin

ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınav-

larda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak

Senato tarafından tespit edilir. 

(6) Bölüme/programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak

yapılır. 

(7) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak ya-

pılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp

teslim edildiği tarihi takip eden en fazla üç takvim günü içinde Öğrenci Otomasyon Sistemine

girmek suretiyle öğrencilere ilan eder. 

(8) Dönem sonu sınav programları, akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi baş-

lamadan önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte

yapılır. 

(9) Dönem sonu ölçme faaliyetleri uygulaması aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Dönem sonu sınavı değerlendirmesi, dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı

tarafından dönem sonu sınavı tarihini takip eden en fazla üç takvim günü içinde yapılır ve Öğ-

renci Otomasyon Sistemine girilerek ilan edilir. 

b) Dönem sonu sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Ancak çift anadal öğrencilerine

sınav çakışması dolayısı ile çift anadal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.

(10) Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların ra-

kamsal notlarının Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü

ve/veya öğretim elemanı tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan iki nüsha bilgisa-

yar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak dekanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması suretiyle

öğrencinin transkriptine aktarılır.
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Başarı notunun hesaplanması 

MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile

dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin mutlak

başarı puanına katkısı % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz. Mutlak başarı notları öğrencilerin

sıralama notunu gösterir. Sınıfın başarı düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortala-

ması göz önünde bulundurularak harfli başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından

belirlenir. Harfli başarı notu ve katsayıları ve diğer işaretler aşağıda gösterilmiştir: 

                          Harf Notu                       Dört Üzerinden 

Başarı Derecesi/İşaret                Puan               (Başarı Notu) Başarı Katsayısı

Pekiyi 90-100                AA                                     4,00

İyi-Pekiyi 85-89                 BA                                     3,50 

İyi 80-84                 BB                                     3,00 

Orta-İyi 75-79                 CB                                     2,50 

Orta 70-74                 CC                                     2,00 

Zayıf-Orta 60-69                 DC                                     1,50 

Zayıf 50-59                 DD                                     1,00 

Çok Zayıf 40-49                 FD                                     0,50 

Başarısız 00-39                  FF                                        0 

Devamsız 00                       DZ                                       0 

Muaf —                        M                                       — 

Transfer —                        T                                        — 

Geçer —                        G                                        — 

Yeterli —                        Y                                        — 

Kalır —                        K                                        — 

Süren Çalışma —                        S                                        — 

Çekilme —                        Ç                                        — 

(2) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a) DZ notu; dersin devam şartları sağlanmadığında verilir. 

b) Muaf notu (M); muafiyet sınavları sonucunda kazanılmış kredilere verilir. Muaf notu;

mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz. 

c) Geçer notu (G); ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması du-

rumunda verilir. 
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ç) Kalır notu (K); ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı du-

rumunda verilir. 

d) Süren çalışma işareti (S); dönem sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan

proje, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S işareti, harfli

başarı notuna dönüştürülür. 

e) Yeterli notu (Y); tek ders sınavında başarılı olunan dersler için ve 25 inci maddeye

uygun olarak kazanılmış krediler için verilir. Y notu verilen dersin kredisi, mezuniyet kredisine

dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz. 

f) Ç işareti; öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 14 üncü maddenin altıncı fık-

rasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir. 

(3) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğ-

renci o dersi başarmış sayılır. 

(4) Bir dersten başarı notu olarak DZ, FD, FF ve K notlarından birini alan öğrenci, o

dersten başarısız sayılır. 

(5) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul

edilir. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için; mezuniyet anında AGNO’nın en az 2,00

olması gerekir. AGNO’sı 2,00’dan küçük ise öğrenci DC ve DD olan derslerinden yeteri kada-

rını alarak AGNO’sını 2,00’a yükseltir. Bu şart sağlanmadan öğrenci mezun olamaz. 

Ağırlıklı genel not ortalaması 

MADDE 18 – (1) AGNO hesaplaması aşağıdaki şekildedir: 

a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu

katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu

toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür. 

b) AGNO’nın hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane

üzerinden yapılır. 

Sınav notlarına itiraz 

MADDE 19 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından

ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde Öğrenci

Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının iti-

razının geçerlik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçe-

sinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri
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Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı,

dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden

(program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden) oluşan

komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek,

maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu Öğrenci Otomasyon Sisteminden

karekodlu olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin ilgili

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı en geç iki iş günü içinde Öğ-

renci Otomasyon Sisteminden çıktı olarak alınan komisyon raporu ekli olarak ilgili

dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından komisyon raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin otomasyon

sayfasına ve transkriptine aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mezuniyet ve Diploma 

Öğrenimi bitirme ve derecesi 

MADDE 20 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ça-

lışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde 240 AKTS, önlisans düzeyinde ise 120 AKTS

kredisini tamamlayarak AGNO’sını en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş

sayılır ve kendisine 21 inci maddede belirtilen diploma verilir. 

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-

celeri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir. 

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, önlisans ve lisans programlarını

dört normal eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğren-

cilerden mezuniyet transkriptinde AGNO’sı 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur öğ-

rencisi; en az 3,00-en çok 3,49 olan öğrenci ise onur öğrencisi sayılır. Önlisans/lisans eğitiminin

sonunda ağırlıklı genel not ortalaması ile onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda

olan öğrencinin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla

beraber belgesi de verilir. 

Diploma 

MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda bu

Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara; fakülte/yüksekokul ve

bölüm/program adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir. 
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(2)  Meslek yüksekokullarında bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini başarı

ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle önlisans diploması

verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Eğitimde Süreklilik ve Çeşitliliğe İlişkin Esaslar 

Yatay ve dikey geçişler 

MADDE 22 – (1) Üniversitenin lisans ve önlisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş

öğrenci kabulü ve kayıtlarında; 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 Yönet-

melik hükümleri uygulanır. Yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir. 

(2) Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından dikey geçiş ile yerleştirilen

öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Çift anadal ve yan dal programları 

MADDE 23 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarına yapılacak öğrenci kayıtlarında

ve işleyişte; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-

sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-

kin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Çift anadal ve yan dal program-

larına kayıt kontenjanları Senato tarafından belirlenir. 

Değişim programları 

MADDE 24 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.

Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere

gönderilebilir. 

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders

seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm kurulları tarafından yapılır. 

Önceki öğrenmelerin tanınması ve intibak 

MADDE 25 – (1) Senato tarafından uygun bulunan derslere önceki öğrenmelerin ta-

nınması için yeterlik/muafiyet sınavları açılabilir. 

(2) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, öğretim planı değişikliği

veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle
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birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden han-

gilerini yeniden almaları gerektiği Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak

Senato tarafından tespit edilir. 

(3) Önceki öğrenmelerin tanınması ile bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken her

türlü kredi transferi ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun

olarak Senato tarafından tespit edilir. 

Etkinliklere katılım 

MADDE 26 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel

etkinliklerde Üniversite tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve

bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edeme-

dikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sı-

navlara, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde girerler. 

YEDİNCİ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin 

MADDE 27 – (1) Öğrenci disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre

yürütülür.     

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş

olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bil-

dirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir. 

Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılma 

MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur. İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yö-

netim kurulu kararıyla kaydı silinir. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu

yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği dip-
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loması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona

erer. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik yıla ait, yükümlü oldukları eğitim-öğretim üc-

retini ödemek zorundadır. 

Kalite süreçleri 

MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamlılığına ilişkin diğer hususlar,

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 32 – (1) 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bey-

kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

AKTS kredisine geçiş 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans veya lisans

programlarına kayıt olarak ders alan öğrencilerden, 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan,

önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS, lisans düzeyi için toplam 240 AKTS olarak uygulanan

ders planlarını, lisans programlarında 240 AKTS, önlisans programlarında 120 AKTS başararak

tamamlama koşulu aranmaz. 

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, öğretim planlarında yer alacak kate-

gorilerden önceden tanımlanmış miktarda AKTS kredilerini başarma uygulaması, ders almaya

2011-2012 akademik yılı ve öncesinde başlamış öğrencilere uygulanmaz. 

Öğrenimi bitirme 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans/lisans prog-

ramlarına kayıt olarak ders alan öğrencilerden, kayıtlı oldukları programın 2012-2013 akademik

yılında uygulanan ders planı ile intibakı yapılan bütün çalışmalardan başarılı olmuş ve 2012-2013

akademik yılında uygulanan ders planındaki toplam AKTS miktarını tamamlayarak ağırlıklı

genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve

kendisine diploma verilir. Bu öğrenciler, ders planındaki bütün dersleri alıp başarmış olmak

kaydıyla toplam krediden daha düşük kredi ile de mezun edilir.
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Öğrenim ücreti 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İlk defa 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans

veya lisans programlarından ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin kredi karşılığı öğrenim

ücretini ödemeleri gerekir. İlk defa 2012-2013 akademik yılı ve sonrasında önlisans veya lisans

programlarından ders alan öğrenciler, aldıkları derslerin AKTS karşılığı öğrenim ücretini öde-

meleri gerekir.

(2) İlk defa 2011-2012 akademik yılı ve öncesinde önlisans veya lisans programlarından

ders alan öğrencilerin, yaz öğretiminde aldıkları derslerin kredi karşılığı öğrenim ücretini öde-

meleri gerekir. İlk defa 2012-2013 akademik yılı ve sonrasında önlisans veya lisans program-

larından ders alan öğrenciler, yaz öğretiminde aldıkları derslerin AKTS karşılığı öğrenim üc-

retini ödemeleri gerekir.  

Yürürlük 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin  hükümleri kapsar.
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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: Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağla-

mak,

b) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yö-

nelik bilimsel çalışmalar yapmak,

c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edile-

bilme imkanlarını araştırmak,

ç) Kariyer planlaması alanındaki çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri il-

gili yerli ve yabancı kuruluşlarla paylaşarak öğrenci ve mezunların iş imkanlarını arttırmak,

d) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını arttırarak, öğrencilerin

staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,

e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleri ile uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmayı sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile kariyer danışman-

lığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan ça-

lışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,

b) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer

danışmanlığı hizmeti sunmak,

c) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil top-

lum örgütleri ile işbirliği yapmak,

ç) Öğrencilere dönük mesleki gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde

bulunmak ve kariyer yönetimi konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara, veri tabanında yer

alan bilgiler çerçevesinde destek olmak,

d) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

e) Öğrencilere kariyere yönelik staj imkanları sağlamak,

f) Öğrenciler ve mezunlar için yarı veya tam zamanlı çalışma olanakları hazırlamak,

g) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde gö-

revlendirilmelerine olanak sağlamak,

ğ) Özgeçmiş oluşturma, iş arama ve iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve me-

zunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak,

h) Periyodik bültenler çıkarmak ve hedef kitleyi Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi-

lendirmek.

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, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden  görevlendirilebi-

lir.
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(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir biçimde yü-

rütülmesinden, Merkezin yapacağı etkinliklerin gözetim ve denetiminden ve bu etkinliklerin

sonuçlarından Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder.

Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde Müdür

Yardımcısının da görevi sona erer.  

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

lerini denetlemek,

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek,

d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla iş birliği sürecini koordine etmek,

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her yıl bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuru-

luna sunmak,

f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak,

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek,

ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma

ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu  

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim

elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört

üye ve Müdürle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlen-

dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine

olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alı-

nır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;  

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

ç) Merkezin işleyişi ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamak,

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/221 

KARAR NO : 2016/552 

[C.SAVC1L1ĞI ESAS NO] : 2016/3703 

DAVACI : K.H. 

SANIK : GULBAS ĠLTEMĠġ, AğadadaĢ ve ġahhanım kızı, 

20/04/1962 BAKÜ doğumlu, Azerbaycan nüfusuna 

kayıtlı. Akdere Mamak/ANKARA adresinde oturur. 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ : 02/11/2015 

SUÇ YERĠ : ANKARA 

KARAR TARĠHĠ : 13/05/2016 

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Gülbas ĠltemiĢ hakkında Mahkememizde açılan 

kamu davasının yapılan yargılama sonunda: 

- CMK.nun 12 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin YETKĠSĠZLĠĞĠNE, 

- Karar kesinleĢtiğinde dosyanın yetkili ve görevli Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesine 

gönderilmek üzere Ankara C. BaĢsavcılığına TEVDĠĠNE, 

Dair sanığın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde itiraz 

mercii olan Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek 

dilekçe veya mahkeme zabıt katibine beyanda bulunularak karara itiraz edilebileceği bildirilmek 

sureti ile itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢtir. 

Verilen karar sanık AgadadaĢ ve ġahhanım kızı, 20/04/1962 Bakü D.lu, Azerbaycan 

nüfusuna kayıtlı GULBAS ĠLTEMĠġ'e tebligata yarar açık adresi bulunamadığından tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin 

sanık GULBAS ĠLTEMĠġ'e RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8916 

—— • —— 
Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/815 

KARAR NO : 2016/623 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 29/06/2016 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE 

KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), VELAYET HAK. VESAYET 

VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Mehmet 

Ali ve AyĢe oğlu, 08/02/1980 doğumlu, Mersin, Gülnar, Köseçobanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı 

MEHMET TEVFĠK YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve de Mersin adresinin boĢ 

olduğundan gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8931 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, BeĢikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait 

aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı Konut ĠnĢaatı 

yaptırılması iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. 

Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Ankara, 

Ġlçesi  : Altındağ 

Semti : BeĢikkaya Mahallesi 

Pafta Ada/Parsel  : 24550 ada 1 parsel 

Alanı : 19.341,90 m² 

Bürüt inĢaat alanı  : 39.871,80 m² 

ĠĢin adı / Kullanım Ģekli  : Konut 

1 - Ġhale 30/11/2016 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 37.700.010,00-TL. (Otuzyedimilyonyediyüzbinonlira)’dır.  

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  
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G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Altındağ Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ süresiz 1.131.000,00. TL. (Birmilyon 

yüzotuzbirbinlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ 

Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi  

J - Yapı araçları taahhütnamesi  

K - Son beĢ yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.  

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye BaĢkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi Ģarttır.  

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

Ġlan olunur. 9900/1-1 

————— 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, BeĢikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait 

aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı Konut ĠnĢaatı 

yaptırılması iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. 

Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Ankara 

Ġlçesi  : Altındağ 

Semti : BeĢikkaya Mahallesi 

Pafta Ada/Parsel  : 24535 ada 1 parsel 

Alanı : 15.360,40 m² 

Bürüt inĢaat alanı  : 35.441,60 m² 

ĠĢin adı / Kullanım Ģekli  : Konut 

1 - Ġhale 30/11/2016 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 32.961.400,00-TL. (OtuzikimilyondokuzyüzaltmıĢbirbin 

dörtyüzlira) dır.  

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  
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C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Altındağ Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ süresiz 988.842,00 TL. (Dokuzyüzseksen 

sekizbinsekizyüzkırkikibinlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; 

Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi  

J - Yapı araçları taahhütnamesi  

K - Son beĢ yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.  

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye BaĢkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi Ģarttır.  

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

Ġlan olunur. 9902/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara Ġli, Altındağ ilçesi, BeĢikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait 

aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı Konut ĠnĢaatı 

yaptırılması iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. 

Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Ankara 

Ġlçesi : Altındağ 

Semti : BeĢikkaya Mahallesi 

Pafta Ada/Parsel : 24534 ada 1 parsel  

Alanı : 28.683,80 m² 

Bürüt inĢaat alanı : 62.022,80 m² 

ĠĢin adı / Kullanım Ģekli : Konut  

1 - Ġhale 30/11/2016 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No: 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 58.223,380,00-TL. (Ellisekizmilyonikiyüzyirmiüçbinüç 

yüzseksenlira)dır.  

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  
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F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Altındağ Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ süresiz 1.746.701,40 TL. (Birmilyon 

yediyüzkırkaltıbinyediyüzbirlirakırkkuruĢ) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar 

nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi  

J - Yapı araçları taahhütnamesi  

K - Son beĢ yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.  

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye BaĢkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi Ģarttır.  

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

Ġlan olunur. 9901/1-1 

————— 
KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, BeĢikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait 

aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı Konut ĠnĢaatı 

yaptırılması iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. 

Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Ankara 

Ġlçesi : Altındağ 

Semti : BeĢikkaya Mahallesi 

Pafta Ada/Parsel : 24549 ada 2 parsel 

Alanı : 17.699,00 m² 

Bürüt inĢaat alanı : 37.081,92 m² 

ĠĢin adı / Kullanım Ģekli : Konut 

1 - Ġhale 30/11/2016 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No: 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 34.975.236,00-TL. (OtuzdörmilyondokuzyüzyetmiĢbeĢbin 

ikiyüzotuzaltılira)’dır.  

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  
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B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Altındağ Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ süresiz 1.049.257,00 TL. (Birmilyonkırk 

dokuzbinikiyüzelliyedilira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; 

Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi  

J - Yapı araçları taahhütnamesi  

K - Son beĢ yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.  

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye BaĢkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi Ģarttır.  

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

Ġlan olunur. 9903/1-1 
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TASFĠYE YÖNETMELĠĞĠNĠN 41. VE 59/3. MADDELERĠ UYARINCA PAZARLIK USULÜ 

YÖNTEMĠYLE TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli ayrı ayrı SatıĢ Listesi/ġartnamede gösterilen cep telefonu aksesuar 

ve aksamı, ip, güneĢ gözlüğü, oto parçaları, elektrik ve elektronik eĢya, kumaĢ, makaron, cam 

kalıbı, ütü aksamı, konteyner, kimyevi madde, gaz yağı, çakıl taĢı, cüzdan, bez torba, ısıtıcı, 

kumanda düğmesi, baharat öğütücü, ay çekirdeği içi, ampul, bardak, oyun makinası, kaĢık seti, 

hint yağı, prselen mutfak eĢyası, hepatit medikal test kiti, alkol, fesleğenli sos, yonca tohumu, 

minarel madde, çocuk maması v.b cinsi 65 grup eĢya/araç Tasfiye Yönetmeliğinin 41. ve 59/3. 

maddeleri uyarınca pazarlık usulüyle, Dududullu Cad. ĠETT Anadolu Grajı Yanı 

Küçükbakkalköy Erenköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü hizmet binası AtaĢehir/Ġstanbul 22.11.2016 

tarihinde saat: 10:00 - 16:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 216 

364 36 80 numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda satıĢ listesinde belirtilen hükümler geçerlidir. 

Pazarlık Usulüyle EĢya/Araç SatıĢ Listesi bedelsiz olarak Erenköy Tasfiye ĠĢletme 

Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 10061/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: 

SABĠT ĠHTĠMALLĠ BAHĠS OYUNLARI (ĠDDAA) OYUN PLANINDA DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR OYUN PLANI 

MADDE 1 - 5/3/2009 tarih ve 27160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sabit Ġhtimalli 

Bahis Oyunları (Ġddaa) Oyun Planı’nın 15 inci maddesine 64 ile 65 inci fıkralar ayrıca 62 nci 

fıkraya (e) bendi eklenmiĢtir ve 10. Maddenin 1. fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.  

64) Futbol KarĢılaĢmasının ikinci yarısının sonucu: ĠĢtirakçiden belirli bir futbol 

karĢılaĢmasının ilk yarıdan bağımsız olarak sadece ikinci yarı sonucunu tahmin etmesi istenir. 

a) Hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar için ilave edilen zaman dâhil 

olmak üzere, karĢılaĢmanın ikinci yarısının normal süresinin sonunda elde edilen ve Risk 

Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen kesin sonuçları dikkate alınır.  

b) Bir karĢılaĢma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karĢılaĢma programda resmi olarak 

belirtilen günü takip eden takvim (karĢılaĢmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) günü içinde 

oynanmazsa veya bir karĢılaĢma ikinci yarının baĢlangıcından önce tehir edilir ve baĢlangıç 

anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karĢılaĢmanın normal bitim 

zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü 

(karĢılaĢmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, 

hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değiĢiklik yapılırsa veya program 

yayınlandıktan sonra rakiplerde değiĢiklik yapılırsa, iĢtirakçilerin ―ikinci yarı kazananı‖ oyununa 

yönelik bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.  

c) Bir karĢılaĢma ikinci yarı içinde tehir edilir, programda resmi olarak belirtilen günü 

takip eden takvim günü (karĢılaĢmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde baĢlangıç anından 

itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren oynanmazsa, iĢtirakçilerin ―ikinci yarı 

kazananı‖ oyununa yönelik bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur. 
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ç) Bir karĢılaĢmanın normal süresinin sona ermesinden önce durdurulması, ertelenmesi, 

iptali ve herhangi bir nedenle askıya alınması ve bir sonraki takvim günü içerisinde ―kaldığı 

yerden‖ devam edilerek kalan kısmının tamamlanması veya baĢlangıcından itibaren yeniden 

oynatılarak sonuçlandırılması durumunda ise, bu karĢılaĢmaya oynanan bahisler için 

karĢılaĢmanın bitiminde ilan olunan sonuç geçerlidir.‖ 

65) Bir basketbol karĢılaĢmasının ikinci yarı kazananı: ĠĢtirakçiden belirli bir basketbol 

karĢılaĢmasının ikinci yarısının sonucunu tahmin etmesi istenir. 

a) Risk Yönetimi ikinci yarı sonucu için iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası 

herhangi bir yolla ilan eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa 

verilen handikapı aĢan sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi 

handikapı istediği zaman değiĢtirme hakkını saklı tutar. BaĢlangıçtaki handikaplar programda 

yayınlanır. Handikaplar Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan 

handikaplardır.  

b) Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ikinci yarı sonuçları nihai sonuç 

olarak kabul edilecektir. Bu sonuç karĢılaĢmanın olağan süresi içerisinde ortaya çıkan nihai 

sonuca dayanır. 

c) Bir karĢılaĢma iptal edilir veya ertelenirse ve karĢılaĢma programda resmi olarak 

belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (karĢılaĢmanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) 

oynanmazsa veya karĢılaĢma normal sürenin bitiminden önce tehir edilirse veya ev sahibi ya da 

deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değiĢiklikler yapılır veya rakiplerden biri değiĢirse, 

tüm bu hallerde iĢtirakçilerin ―ikinci yarı kazananı‖ oyununa yönelik bahisleri kabul edilir ama 

oran bir (1,00) olur.‖ 

62) - (e) Bir karĢılaĢma ikinci yarıda tehir edilir ve baĢlangıç anından itibaren yeniden 

veya tehir edildiği dakikadan itibaren karĢılaĢmanın normal bitim zamanına kadar olan süre 

programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim (karĢılaĢmanın oynandığı ülkenin yerel 

saatiyle) günü içinde oynanmazsa karĢılaĢma tehir edildiği andaki sonuç nihai olarak 

değerlendirilir. 

10) - (1) Seçilen tüm sonuçlar baĢarılı Ģekilde tahmin edildiğinde, merkezi bahis sistemine 

girilen her bir kolon ikramiye hakkı kazandırır. Bu durumda, kazanan kolonun değeri bahsin 

onaylandığı saatte geçerli olan oranların çarpımına eĢittir. Bu oranın kolon fiyatı ile çarpılması 

sonucu kazanılan ikramiye tutarı hesaplanır ve bu tutar iĢtirakçiye ödenir. Misli oynanan 

kuponlarda, ikramiye kazanan her bir kolon ayrıca misli değeri ile çarpılır. Sistemli oynanan 

kuponlarda, birden fazla kazanan kolon olması durumunda kazanan kolonların ikramiye 

toplamları iĢtirakçiye ikramiye olarak ödenir. Oranların iĢtirakçi tarafından seçilen bir 

kombinasyon için bir bütün halinde sunulması durumunda, kazanılan ikramiye, kolonun değeri, 

onay saatinde geçerli olan bu kombinasyona ait oranların çarpımına eĢittir. Risk yönetimi 

tarafından belirlenen sayıda maça yer verilen biletlerin muhtemel ikramiyeleri ya da muhtemel 

ikramiyelerinin hesabına baz teĢkil eden oranların belirli bir yüzdesi ya da oran, ilave olarak 

hesaplanıp ikramiye olarak ödenebilir.‖ 

Yürürlük 

MADDE 2 - Bu Oyun Planı 15.11.2016 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3 - Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto TeĢkilat BaĢkanı yürütür.  

 10077/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen bölüme 

öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Ġlana baĢvuracakların; anasanat 

ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK 

formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan 

diplomalar için denklik belgesi), bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan 6 takım dosyayı teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvurunun Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 25.11.2016 tarihine kadar Rektörlüğe 

Ģahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır. 

Adres : Cihangir Mah. ġehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No: 1 Avcılar/Ġstanbul 

Tel : 0 212 422 70 00 

 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi Aranan Nitelik 

Kadro Unvanı - Adedi 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

ĠnĢaat Mühendisliği 

(Ġngilizce) Bölümü* 

ĠnĢaat Mühendisliği alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak 
1 - - 

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 10030/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Bursa Ġl Emniyet Müdürlüğü AsayiĢ ġube Müdürlüğünün 13/06/2016 tarihli, 2016/210 

sayılı yazısına istinaden, Lasha ZOIDZE isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 06/04/2015 tarihinde 

Sarp Gümrük Müdürlüğünden 15611500T18166 tescil sayıya kayden iĢlemi yapılarak yurda giriĢi 

yapılan 1997 model, SG307GS plakalı, BMW marka aracın süre ihlali nedeniyle, 72-14/06/2016 

sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait geçici depolama 

yerine teslim alınmıĢtır. 

Söz konusu Ģahısın araçla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 maddeleri ile Geçici 

Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1, 27/1 ve 2. 

maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, aynı Kanun 238/1. maddesi tatbik edilerek 2543- 

27/09/2016 sayı/tarihli ceza kararı ile 123-1-04/10/2016 sayı/tarihli ek tahakkuk tanzim edilmiĢ 

olup, adı geçen Ģahısın yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar 

yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 2543-27/09/2016 sayılı ceza kararı muhteviyatı 984,00-TL'nin otuz (30) gün, 

123-1-04/10/2016 sayı/tarihli ek tahakkuk muhteviyatı 64,00-TL'nin ise on beĢ (15) gün içinde 

Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 

gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 

maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9994/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, 51891 ada, 3 no.’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak 

Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Alaattin KAYA’nın Yetki Belgesi Numarasının 

(0006110229185658); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14723 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/1/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Altındağ Ġlçe, Sakarya Mahallesi, 2752 ada, 11 no.’lu parseldeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali ERKOÇ’un Yetki Belgesi 

Numarasının (0007111104967557); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14720 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/2/1-1 

————— 
Bartın Ġli, Merkez Ġlçe, Kemerköprü Mahallesi, 840 ada, 8 parsel ve 842 ada ve 6 parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bartın Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Ayba ĠnĢ. Turz. San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0074315575312011); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Ercan AYDIN‖ın yetki belge numarasının (0074110311782721) 1 (bir) 

yıl süre ile iptal edilmesi ve Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına 

iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14722 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/3/1-1 

————— 
Samsun Ġli, Yakakent Ġlçesi, 575 ada, 5 no.’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 

Yakakent Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Cihat AYDIN-CTA Endüstriyel Yapı’nın 

Yetki Belgesi Numarasının (0035113201270038); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14719 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya Ġli, Erenler Ġlçesi, Erenler Mahallesi, G24C04A1A Pafta, 130 Ada, 5 Parsel, 

Sakarya Ġli, Erenler Ġlçesi, YeĢiltepe Mahallesi, 26-L-IV Pafta, 474 Ada, 4 Parsel ile Sakarya Ġli, 

Erenler Mahallesi, 26-L-II Pafta, 164 Ada, 4 Parsel üzerindeki yapıların müteahhidi ―HES 

YILDIRIM ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.‖ (Yetki Belge No: 0054311472368766) ile Ģirket müdürü 

―Selaattin YILDIRIM‖ hakkında 02.01.2016 tarihli, 29581 sayılı ve 15.01.2016 tarihli ve 29594 

sayılı Resmi Gazete ilanları ile 1 (bir) yıl süreli tesis edilen yetki belge numarası iptal iĢlemi, söz 

konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve E.14718 sayılı Olur’u ile kaldırılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/5/1-1 

————— 
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Kumlubel Mahallesi, 21N-4A pafta, 9453 ada, 7 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42’inci belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġdris 

ÇELĠK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110289977740); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 10 (on) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Söz konusu yapının ġantiye ġefliği görevini üstlenen inĢaat mühendisi Tayfun EREN 

(Oda Sicil No: 42169)’in kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında iĢlem 

yapılmasını teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14721 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/6/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, 24354 ada, 8 no.’lu parseldeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġrfan ALIM’ın Yetki Belgesi 

Numarasının (0006110305860357); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve E.14725 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/7/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, 45508 ada, 4 no.’lu parseldeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Muzaffer BOSTANCI’nın 

Yetki Belgesi Numarasının (0006110008850466); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 04.11.2016 tarihli ve 14724 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10036/8/1-1 



13 Kasım 2016 – Sayı : 29887 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.08.2016 - 211 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.08.2016 - 4569 MUĞLA 

Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Karahayıt Mahallesinin kuzeydoğusu, Yamaç Mevkisindeki 101 

ada 266, 268 ve 340 parsellerde tespit edilen antik döĢeme yol, kaya oygu tekne mezar ve yapı 

kalıntısı tesciline iliĢkin Muğla BüyükĢehir Belediyesi, KUDEB’in 15.06.2016 gün ve 11751 

sayılı yazısı ve eki; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ġzin Ġrtifak ġube Müdürlüğü’nün 23.06.2016 

gün ve 559-1492 sayılı yazısı; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2016 gün ve E. 419622 

sayılı yazısı ve ekleri;15.08.2016 tarihli Müdürlük uzman raporu ve ekleri okundu, iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Karahayıt Mahallesinin kuzeydoğusunda, Yamaç Mevkisindeki 

101 ada 266, 268 ve 340 parsellerde tespit edilen antik döĢeme yol, kaya oygu tekne mezar ve 

yapı kalıntısının2863 Sayılı Yasa doğrultusunda kararımız eki haritada sınırlarının belirlendiği 

Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 Sayılı Ġlke kararının I. derece 

arkeolojik sitler koruma ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.10.2016 - 272 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.10.2016 - 6183 BURSA 

Balıkesir ili, Balıkesir Ġli, Küpeler Mahallesi, Ġ19.d.20.a pafta, 135 Ada, 123-124-125 

parseller ve Ertuğrul Mahallesi, 104 Ada, 188 Parselin I. Derece Arkeolojik Sit Tescil Önerisine 

iliĢkin Balıkesir Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün11.07.2016 tarih ve 3133 sayılı yazısı ve eki 

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müze Müdürlüğünün 30.06.2016 tarihli uzman raporu ekleri ve  

25.08.2016 tarih ve 4689 sayılı uzman raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda, 

- Balıkesir Ġli, Küpeler Mahallesi, Ġ19.d.20.a pafta, 135 Ada, 123-124-125 parseller ve 

Ertuğrul Mahallesi, 104 Ada, 188 parselin yer aldığı alanın karar eki sit paftasında köĢe 

koordinatları ile belirtildiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, ilan 

iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar hanesine söz konusu taĢınmazların ―I. 

Derece Arkeolojik Sit‖ Ģerhinin konularak belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, 

- Kaçak kazı sorumluları hakkında yasal soruĢturma açtırılmasına, 

- Belediyesi ve kolluk güçleri tarafından rutin kontrollerin arttırılması ve güvenlik 

önlemlerinin sağlanması yönünde tedbirler alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2383 ERZURUM 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. Maddesi ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin 119. Maddesi gereğince, I. Grup (Kum-Çakıl, Kil, Tras vb) ve II (a) Grubu 

(mıcır-Agrega) maden müracaatlarında kısıtlama getirilecek alanların belirlenmesi ile ilgili olarak 

kurumumuz yetki ve sorumluluğunda bulunan çalıĢma alanımız kapsamında; Erzurum Ġli, 

Pasinler Ġlçesi, Timar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve koordinatları verilen ER: 3324702 

EriĢim numaralı II (a) Grubu (Bazalt) değerlendirme sahasının, kurumumuzca kısıtlama 

getirilecek alanlardan olup olmadığının bildirilmesi hususundaki Erzurum Valiliği Yatırım Ġzleme 

ve Koordinasyon BaĢkanlığı’nın 10.08.2016 tarihli ve E.10524 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum Ġli, Pasinler Ġlçesi, 

Timar Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Timar Kale Kalıntısının I. derece arkeolojik sit 

olarak tescilinin değerlendirilmesi hususundaki 2016/472 sayılı raporu, konuya iliĢkin dosyasında 

bulunan kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Erzurum Ġli, Pasinler Ġlçesi, Timar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Timar Kale 

Kalıntısının 2863 sayılı kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, yapılması planlanan ER: 3324702 EriĢim numaralı II (a) Grubu (Bazalt) 

değerlendirme sahasının sit sınırları dıĢında planlanması koĢuluyla uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2378 ERZURUM 

Erzurum Ġli, AĢkale Ġlçesi, Küçükgeçit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kalede 

hafriyat çalıĢmaları yapıldığından gerekli önlemlerin alınması hususundaki Küçükgeçit Mahallesi 

Muhtarının beyanı gereği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum Ġli, AĢkale Ġlçesi, Küçükgeçit Mahallesi 

sınırları içerisinde tespit edilen Urartu Kale Kalıntısının I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin 

değerlendirilmesi hususundaki 2016/537 sayılı raporu, konuya iliĢkin, dosyasındaki görüĢ yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzurum Ġli, AĢkale Ġlçesi, Küçükgeçit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Urartu Kale 

Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, bu alanda Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir inĢai ve fiziki faaliyette 

bulunulmaması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.02/1553 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016-299 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016-7185 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Armağanlar mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Bergama 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde 1. (birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen ve Kurulumuzun 09.12.2015 tarihli ve 5927 sayılı kararı 

doğrultusunda 2863 sayılı Kanun kapsamında sınırlarının tespitine yönelik tespit çalıĢmaları 

Bergama Müze Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaĢa gerçekleĢtirilen alana 

iliĢkin Kurul Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarihli ve 1349 sayılı ile 19.09.2016 tarihli ve 3148 sayılı 

yazıları kapsamında iletilen Kurum görüĢleri ile konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 1019 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor 

okundu, yazıların ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Armağanlar mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın, 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekilde 1. (birinci) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin 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

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9390 Giresun İli, Dereli İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların

Giresun İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

2016/9393 Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak
Çelebi ve Dilşikar Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan
İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9394 2016 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Küçük Su İşleri Projesi”
Kapsamındaki Uşak-Merkez İllez Göletinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9410 İzmir İli, Çiğli İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9411 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9412 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi Sınırları
İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9413 Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9416 380 kV Çan 2 TES-Çan 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN’ın Atanması

Hakkında Karar (No: 2016/101)

YÖNETMELİKLER
— Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Kariyer 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


