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Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci
kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili
usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
c) Anabilim dalı: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı anabilim dallarını,
ç) Anabilim dalı kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim
dalı kurulunu,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,
e) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
f) Bütünleme sınavı: Öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir sınav hakkını,
g) Dekan: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ğ) Ders yılı/Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,
h) Fakülte: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,
j) Final sınavı: Derslere devam eden klinik/pratik uygulamaları başarı ile tamamlayan
öğrenciler için dönem sonunda yapılan sınavı,
k) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Biruni Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları
Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ve YÖK kararı ile belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
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Kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite
tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvururlar.
Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt
yaptırabilirler.
(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya
Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği veya noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. Belirlenen tarihler arasında kesin
kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
(3) Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve öğrenim ücretini süresi içinde
ödemiş olması gerekir. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler, kayıt yaptıramaz,
kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamaz.
Yabancı uyruklu öğrenci
MADDE 8 – (1) Fakültede yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve Senato
kararları çerçevesinde yürütülür.
Özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel
öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Özel öğrenci olmak amacıyla Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını ve kayıtlı olduğu üniversitenin izin vermiş olduğunu belgelemek zorundadır.
(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, Fakülte Kurulu ve Senato
tarafından karara bağlanır.
(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.
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Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Fakültede Üniversite içi ya da üniversiteler arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato
kararlarına göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe
ve ders muafiyetine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına
intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.
Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihte başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak
dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde yer aldığı komisyonun önerisi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır.
Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder.
(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf
notu yoksa 28 inci maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir
ve AGNO’ya dahil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim
Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetleri kapsar ve eğitim komisyonunun görüşleri alınarak, Rektörlükçe hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.
Eğitim-öğretim planları
MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı
en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu
toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.
Akademik kayıt süresi
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre
içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini
yerine getirerek kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt
yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tara-
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fından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Akademik danışmanlık
MADDE 15 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim
elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili
mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, ders programının düzenlenmesi ve diğer
akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.
Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ücrete tabidir. Yıllık öğrenim ücretleri ve
ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.
(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini
her yıl ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
(3) Normal süresinde mezun olamayan öğrenciler, kayıt olacakları derslere ve sınavlara
ilişkin öğrenim ücretini, derslerin AKTS kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.
(4) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.
Fakülte eğitim komisyonu
MADDE 17 – (1) Fakülte eğitim komisyonu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. Bu amaçla Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanır.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 18 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 19 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan
toplam beş yıldır. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir ve sınıf geçme sistemi uygulanır.
Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.
(2) Eğitim-öğretim yılının ilk üç yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son iki
yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir.
(3) Eğitim ve öğretimlerini beş yıl sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini
ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.
(4) Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak
gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günlerinde
de ders ve/veya sınav yapılabilir.
Öğretim yılı
MADDE 20 – (1) Fakültede bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az
yirmi sekiz, en çok otuz iki haftadan oluşur.

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

7 Ocak 2018 – Sayı : 30294

Dersler
MADDE 21 – (1) Dersler; mesleki zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu dersler ve klinik
uygulamalar olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.
(2) Mesleki zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin
mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.
Seçmeli dersler; alan ve Üniversite seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bunlardan;
a) Alan seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.
b) Üniversite seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.
(4) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleridir.
(5) Klinik (pratik) uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen
ders ve hasta üzeri uygulamalardır.
(6) Derslerin zorunlu, seçmeli veya ön koşullu olmaları, ders saatleri, kredileri ve AKTS
kredileri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Sınıf/ders geçme ve ön koşul
MADDE 22 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.
(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler
bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Bir sınıfı geçemeyen
öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder.
(3) Ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ara sınava girmek koşulu ile ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler
bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler ve bu sınavları üçüncü sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadırlar aksi takdirde
dördüncü sınıftan ders almazlar.
(4) Eğitim-öğretim planlarında yer alan derslerin yürütülmesi konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile ilave şartlar konulabilir.
Derslere devam
MADDE 23 – (1) Pre-klinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik
çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal saatlerin %30’undan, klinik/pratik uygulama saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci
o dersten devamsızlıktan kalmış olur ve ilgili dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz.
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(2) Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava giremeyecek öğrencilerin listesi, final sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programının Yürütülme Esasları
Klinik/pratik uygulama ve telafi
MADDE 24 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken
asgari klinik/pratik uygulama ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında
öğrencilere duyurulur.
(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik/pratik
uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının
asgari %70 oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.
(3) Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili ana bilim dalınca belirlenerek öğretim
yılı başında öğrencilere duyurulur.
(4) Klinik/pratik uygulamasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o
dersten başarısız sayılır.
Klinik dersler
MADDE 25 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik
derslerde ara sınav, final ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teorik olarak yapılır.
(2) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya ana bilim
dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.
(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan Erasmus ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders
(staj) yapılması kabul edilmez. Erasmus ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için
dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.
Dördüncü sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı
MADDE 26 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci final sınav tarihine kadar klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik
veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz.
(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye
eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla beş iş günü süre verilir. Bu
sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı
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kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan
öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.
(3) Belirlenen asgari klinik uygulama oranlarını, dersin verildiği öğretim döneminde
belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır, final, bütünleme sınavlarına alınmaz. O klinik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.
Beşinci sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı
MADDE 27 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik uygulamalarını
tamamlayamayan öğrenciler klinik/pratik uygulama sonu sınavına giremez. Klinik ders süresi
içinde ana bilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamaların %70 oranını tamamlayan
öğrenciler, eksik işlerini verilen sürede tamamlamak şartı ile bütünleme sınavına girebilir, başarısız olunması durumunda klinik/pratik uygulama tekrarına kalırlar.
(2) Klinik/pratik uygulama tekrarında başarısız olanlar, akademik takvimde belirtilen
tarihte başlayarak ikinci klinik/pratik uygulama tekrarını yaparlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar
Ders başarı notu
MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
Ders başarı notu; teorik derslerde ara sınav not ortalamasının %30'u, derse hazırlık çalışmaları
notunun %10’u, final sınav notunun %60'ı, klinik/pratik uygulamalı derslerde ara sınav notunun
%40’ı, final sınav notunun %60’ının toplanması sonucunda elde edilir. Ayrıca öğrencilerin başarılı olabilmeleri için final veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu
vardır.
(2) Bütünleme ve klinik/pratik uygulama tekrarı sınav sonuçları final sınav sonuçları
gibi işleme konulur.
(3) Sınav notları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Harf Notu

Katkı sayısı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

75-84

CB

2,50

70-74

CC

2,00

60-69

FF

0,00

0-59

FD

0,00

FG

0,00

E

0,00
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(4) Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.
b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.
c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere
verilir. Bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.
ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girmedi.
Sınavlar
MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, muafiyet sınavı, mazeret
sınavı ve bütünleme sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi
ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün,
saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak
zorundadır. Aksi halde sınava alınmazlar. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara
sınav yerine geçebilir.
b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Durumları Dekanlık tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret
sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar.
Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci
için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre
içinde sınavlara girilmez.
c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve/veya zorunlu
iş yükünü tamamlayan öğrencilere final hakkı tanınır. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.
ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler için
yapılan sınavdır. Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.
d) Not yükseltme sınavı: Yarıyıl/yılsonu sınavında başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla CC olan notlar için yapılan sınavdır. Bu sınavdan alınan en son not geçerlidir.
Bu sınava girebilmek için öğrencinin akademik takvimde ilan edilen sürede başvuru yapması
gerekir.
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e) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine
geçer. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az CC alması gerekir. Tek
ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa
tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik
uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha
önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda
birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi
durumunda, mazereti kabul edilmez.
(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay
içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme
sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2,00 yapamayan öğrenci takip eden
dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.
(3) Ortak zorunlu dersler için 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) Durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanan mezun
olamayan öğrenciler istedikleri takdirde aşağıdaki belirtilen haklardan birinden yararlanmak
için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçeyle başvururlar:
a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya üniversite seçmeli ders veya dersler
arasından seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak,
b) Ortak zorunlu veya üniversite seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek
ders sınavına girmek.
(5) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.
Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 30 – (1) Sınav sonuçları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içinde maddi
hata gerekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler.
(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri Fakülte
Yönetim Kurulunda değerlendirilir, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğüne iletilir.
Klinik/pratik uygulama sınavları
MADDE 31 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf, klinik/pratik uygulama dönemidir. Dördüncü ve beşinci dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya
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sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu klinik/pratik uygulama
için bütünleme sınav hakkı verilir.
Mazeret sınavı
MADDE 32 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Derslere devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte
Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yazılı veya
sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.
b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
c) Klinik/pratik uygulama sonu ve klinik/pratik uygulama bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Disiplin, İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma
Mezuniyet koşulları
MADDE 33 – (1) Diş Hekimliği programdan mezun olabilmesi için eğitim-öğretim
planının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış olması ile birlikte ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
Diploma ve unvanlar
MADDE 34 – (1) Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki yıldaki bütün derslerini
ve sınavlarını başararak AGNO’larının 2,00 olması gerekir. İlk iki yıldan sonra öğrenimlerine
devam etmeyenlere istekleri halinde, temel bilimlerde ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara ise diş hekimliği yüksek lisans diploması
ile Diş Hekimi unvanı verilir.
Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.
İlişik kesme
MADDE 36 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye
bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda öğrenim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
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(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin
kaydı silinir.
(4) Beş yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.
Kayıt dondurma
MADDE 37 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında
öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları fakültelere kayıt dondurma için başvuru
yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.
Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.
(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en
çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt
dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.
(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.
(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, öğrenim ücretlerini ödeyerek ve
ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları gerekir.
(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısı ödenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 38 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır
bir biçimde ve Fakülte ile Diş Hekimliği mesleğinin şartlarına uygun olması gerekir. Bu konuda
yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
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Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TÜKETİCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları
arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş
üyeden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle
toplantılara katılmayan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/7/2014

29052

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/03/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ POLİMER TEKNOLOJİLER VE
KOMPOZİT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve
usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve
Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin iki numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu Başkanı: Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede Merkezin faaliyet alanına giren konularda fen bilimleri, mühendislik
ve sağlık bilimlerinde araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak; bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi
bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
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b) Üniversite bünyesindeki birimlerle birlikte laboratuvarların kullanımında eşgüdümü
sağlamak ve araştırma-geliştirme olanaklarını geliştirmek ve güçlendirmek,
c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları, kamu kurum ve
kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma ve uygulama birikimine uygun teknoloji
ile ilgili programlar açılmasını önermek ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında
çağdaş teknolojiler ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum ve benzeri bilimsel,
sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
c) Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırma ve
destek programları oluşturmak,
ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile projeler
geliştirmek ve işbirliği yapmak,
d) Proje fikirlerini gözden geçirmek ve pratik araştırma-geliştirme becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede bir proje kültürü oluşturmak,
e) Merkezin faaliyet alanındaki konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak,
araştırmaları ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
f) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik
akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,
g) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve
bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle araştırma-geliştirme faaliyetlerini geliştirici
önerileri derlemek, iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek,
ğ) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek,
h) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni gelişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,
ı) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.
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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim
elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar
arasından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek,
d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek,
e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Müdür ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, şartlara uygun
bir öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Başkanı yeniden görevlendirilebilir.
(3) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen ve üyelere önceden
bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Yönetim
Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine ilişkin kararlar almak,
c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, ihtiyaç olduğunda Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan
ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulur.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir kez
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dokuzuncu
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarında en az 60 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik
sınavından veya YDS ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavlarından 60 puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar. Ancak; ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı
ile yabancı dil puanı yükseltilebilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına alınır. Yeterlik sınavları yılda 2 kez yapılır ve yapılacağı tarihler akademik takvimde
belirtilir. Yeterlik sınavına bu fıkrada belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”
“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın süresi
en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınavın süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Sınavların
ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(4) Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar
yarıyıllarından oluşur.
(5) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Senatonun uygun görüşü ve
YÖK’ün kararı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi
ve şekli Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizce ve/veya Türkçedir.
Dersin işleyişi, ödevler, sınavlar, proje ve tez çalışmaları programın yürütüldüğü dil ile aynı
olmak zorundadır. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka
dilde de öğrenim yapılabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/10/2016
29869
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
112/11/2016
29886
210/10/2017
30206
31/11/2017
30227
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA
LABORATUVARLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi
Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede temel uygulamalar ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini, merkezi bir organizasyon çerçevesinde yapılmasının altyapısını oluşturmak,
b) Üniversitenin farklı disiplinlerden araştırmacılarının ortak araştırmalar yapmalarına
yardımcı olmak, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, özellikle disiplinler arası alanlarda, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

7 Ocak 2018 – Sayı : 30294

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek merkezi laboratuvarlardaki cihaz altyapısının
günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve aktif tutulmasını sağlamak,
ç) Teknik eleman ihtiyacının karşılanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
d) Diğer üniversiteler, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını
Merkezin imkânları ölçüsünde karşılamak, ilgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi, özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının isteği üzerine uygulama projeleri hazırlamak,
danışmanlık hizmeti vermek, bu kurum ve kuruluşlar ve diğer üniversiteler ile disiplinler arası
ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
e) Yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği kapsamında yürütülen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde toplayacak bir çalışma
ortamı hazırlamak, uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
f) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak,
g) Üniversitenin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini ve tanınırlığını sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin farklı birimlerindeki araştırmacıların bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyacakları ve ortak kullanacakları teknolojik düzeyi yüksek her türlü cihaz, araç ve gerecin bulunduğu merkezi bir laboratuvar kurmak,
b) Merkez imkânlarının bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için etkili, verimli
ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
c) Merkezde bulunan cihazlarla ilgili olarak araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek, cihazların kullanım takvimini belirlemek ve duyurmak, donanım ve cihaz
kullanımı envanteri tutmak,
ç) Merkezde bulunan laboratuvarların akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,
d) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek,
e) Sanayi kuruluşlarının ve diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma,
uygulama projeleri hazırlamak ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde raporlar
sunmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları gerçekleştirmek,
f) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak, kamu kurum
ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, belirlenen esaslar çerçevesinde hizmetler gerçekleştirmek,
g) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek,
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ğ) Üniversitenin akademik birimlerine, analiz sonuçlarının yorumlanması konularında
panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemelerine katkıda bulunmak, yurt
içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak,
h) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,
ı) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar, teknik atölye ve birimler kurmak,
i) Merkezin yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri/elemanları arasından veya idari/teknik kadrodan biri teknik, diğer idari alanlarda tecrübeli
olacak şekilde iki kişiyi yardımcısı olarak Rektöre önerir. Önerilen adaylar arasından Rektör
tarafından görevlendirme yapılır.
(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır ve Müdürlüğe
altı aya kadar vekâlet edebilir.
(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Merkezin verimli, etkin ve yaygın çalışmasını sağlamak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan ileri teknoloji ürünü cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yaptırmak ve cihazların devamlı faal halde tutulmasını sağlamak,
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d) Merkezde yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kalite standartları doğrultusunda yapılması için gereken tedbirleri almak ve laboratuvarın akreditasyonunu sağlamak,
e) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata, iş
güvenliği kurallarına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak,
f) Bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak,
g) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi ile
ilgili teklifleri Rektöre sunmak,
ğ) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek,
h) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını alarak
Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önereceği,
Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişiyle
birlikte toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev
süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürlüğün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu
ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği,
Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Merkezin
çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışını denetlemek,
c) Müdür tarafından hazırlanan bir sonraki döneme ait çalışma programını incelemek,
Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak,
ç) Merkez faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek,
d) Merkez faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak,
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e) Merkezde yapılacak analiz, test, danışmanlık ve diğer hizmetlerin esaslarını tespit
ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Merkez çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak,
g) Merkezin bilimsel ve diğer birimlerle plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
ğ) Üniversite içinde ve/veya yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,
h) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak,
ı) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,
i) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler veya kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş kişi ile birlikte Müdür dahil
olmak üzere toplam en az altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu
yılda bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık eder. Rektör toplantılara
katıldığında Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve
tavsiyelerde bulunmak,
b) Sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının
oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,
c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/3/2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür. Yönetim Kurulu, Merkez
Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/3/2012

28241
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2015/711
Mahkememizin 18/01/2017 tarih ve 2015/711 Es. 2017/44 karar sayılı kararı ile sanık
OKTAY CAN Mustafa ve Seyhan oğlu 1996 Ankara Kalecik Hacıköyü nüfusuna kayıtlı ve
bilinen adresi Fatih Mah. Bosna Sok. No 4 içkapı No 15 Pursaklar/Ankara adresinde ikamet
etmekteyken adresi tespit edilemeyen sanığa ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle;
1 - Sanık Oktay Can'ın üzerine atılı asli iĢtirak halinde sözleĢme nedeniyle güveni kötüye
kullanma suçu sübut bulduğundan eylemine uyan TCK’nun 37/1 maddesi delaletiyle 155/2
maddesi gereğince suçun iĢleniĢ özellikleri, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak
takdiren 1 YIL HAPĠS VE 5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
2 - Zarar giderilmediğinden sanık hakkında TCK 168. maddesindeki etkin piĢmanlık
hükümlerinden yararlandırılmasına yer olmadığına,
3 - Sanığın duruĢmadaki tutum ve davranıĢları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek
sanığa verilen cezanın TCK 62. madde gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek 10 AY HAPĠS
VE 4 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
4 - Suçun iĢleniĢ özellikleri ve sanığın sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak sanığa
verilen kısa süreli hapis cezasının TCK 50/1-a ve 52/2 maddeleri gereğince sanığa gün olarak
verilen adli para cezasının TCK 52/2 maddesi gereğince takdiren günlüğü 20 TL den paraya
çevrilerek sanığın NETĠCETEN 6.000TL ADLĠ PARA VE 80 TL ADLĠ PARA CEZASIYLA
CEZALANDIRILMASINA,
5 - TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen adli para cezalarının 24 eĢit taksitte
tahsiline, karar verilmekle,
Adı geçene iĢ bu ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde (ilan günü hariç)
Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz
zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna baĢvuracak kiĢi yargı sınırları dıĢında bulunuyor
ise Mahkememize ulaĢtırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir
dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi
Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek
üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karĢı
Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu Ģekilde
süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleĢeceği Anayasa’nın
40/2; 5271 sayılı CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak ilanen tebliğ olunur.
10597
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Yargıtay 23. Hukuk Dairesinden:
Esas No: 2016/1288
Davacı Rahman Yılmaz tarafından davalılar Hülya GümüĢkesen ve Arzu Kardelen
aleyhine açılan Tapu Ġptali ve Tescil davasında; Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
18.07.2014 tarih ve 2011/201 Esas, 2014/408 Karar sayılı hüküm davalı Hülya GümüĢkesen
vekili tarafından duruĢmalı olarak temyiz edilmiĢtir. Davalılardan Arzu Kardelen'e duruĢma
gününün ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla;
27 Mart 2018 Salı günü saat 09.45'de duruĢmaya gelmediği takdirde duruĢmanın
yokluğunda yapılacağına dair iĢbu ilan duruĢma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere
davalılardan Arzu Kardelen'e ilan olunur.

110/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI
TAġINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda tabloda nitelikleri belirtilen taĢınmazlar
2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Pafta Ada Parsel
İl-İlçe-Mahalle
İstanbul/Üsküdar/
Kandilli

No

No

No

163 936

29

Alanı
(M²)

İmar
Cinsi Durumu

1.388,73 Arsa

Muhammen

Geçici

Satış

Teminat

İhale

İhale

Bedeli

Bedeli

Tarihi

Saati

Konut

5.902.102,50 TL+

Alanı

KDV

178.000,00 TL 18.01.2018 11.00

2 - Ġhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 18.01.2018 tarihinde PerĢembe günü saat
11.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.
3 - TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (BeĢyüztürklirası) ücret karĢılığında satın alınabilir.
4 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI
a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; Ġstekliler söz konusu gayrimenkulün satıĢ ihalesine katılabilmek için
satın alacakları taĢınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat
veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) Ġhaleye iĢtirak edecekler bedeli karĢılığında Ģartname satın almak zorundadır.
d) Ġhale dosyasının (Ģartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını
vermesi.

7 Ocak 2018 – Sayı : 30294

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

e) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname.
f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kiĢiler için),
g) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ Ġkametgah Belgesi (Gerçek kiĢiler için)
h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
i) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ
olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu
Vergi Dairesi ve numarası,
j) Ġsteklilerin Ģirket olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter
tasdikli ortak giriĢim beyannamesi
k) Tüzel kiĢi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza
beyannamesi veya imza sirküleri
l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi
bir engelleyici hüküm bulunmaması koĢullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye
iĢtirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel
finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler
idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek
zorundadır.
5 - Ġhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri
ödemek alıcıya aittir.
6 - TaĢınmazın satıĢ ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve Ģartnamede
belirtilen belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak
18.01.2018 tarihinde PerĢembe günü saat 10.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon
(TRT) Ġdaresinin saat ayarı esastır.
7 - Ġhale bedeli peĢin tahsil edilecektir.
8 - Ġhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Ġlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.01.2018

Karar No: 7094

ġĠRKETĠN;
• TĠCARĠ UNVANI

: N. V. Turkse Perenco

• MERKEZ ADRESĠ

: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam

• TEBLĠGAT ADRESĠ

: Mahatma Gandi Cad. No: 97,

• MÜRACAAT TARĠHĠ

: 13.01.2017

Zuidoost/HOLLANDA
06700 GaziosmanpaĢa/

ANKARA
RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 61.091 hektar

• BÖLGESĠ

: Kara

• KAPSADIĞI ĠLLER

: Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI

: M45-b

KARAR:
N. V. Turkse Perenco ġti.’nin Batman ve Diyarbakır illerinde 61.091 hektarlık M45-b
paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 Sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.

—————

147/1-1

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.01.2018

Karar No: 7095

ġĠRKETĠN;
• TĠCARĠ UNVANI

: Türkiye Petrolleri A. O.

• MERKEZĠ VE TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ

: 12.01.2017

RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 61.091 hektar

• BÖLGESĠ

: Kara

• KAPSADIĞI ĠLLER

: Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI

: M45-b

KARAR:
Türkiye Petrolleri A. O.’nun Batman ve Diyarbakır illerinde 61.091 hektarlık M45-b
paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.

148/1-1

7 Ocak 2018 – Sayı : 30294

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:
TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI
1 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavir Nurgül GÜNEġ'e ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası
verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 05.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.12.2018 tarihinde
son bulacaktır.
2 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavir Semra GÖÇER'e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢtir.
Cezanın uygulanmasına 29.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 29.05.2018 tarihinde son bulacaktır.
3 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavir Ali ERKAN'a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢtir.
Cezanın uygulanmasına 10.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 10.05.2018 tarihinde son bulacaktır.
4 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ekrem
DÖNMEZ'e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢtir. Cezanın
uygulanmasına 13.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 13.06.2018 tarihinde son bulacaktır.
5 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kemal
KELOĞLU'na Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1466-1677 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 16.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup,
16.05.2018 tarihinde son bulacaktır.
6 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet
Ziya ġAHĠN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1479-1490 sayılı kararı ile "12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 04.10.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup,
04.10.2018 tarihinde son bulacaktır.
7 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Halil
ULUDAĞ'a Oda Disiplin Kurulu'nun 02.03.2017 gün, 1414-1625 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 11.10.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup,
11.04.2018 tarihinde son bulacaktır.
8 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zafer
TATAR'a Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1513-1724 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 03.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup,
03.05.2018 tarihinde son bulacaktır.
9 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Aydın
YILMAZ'a Oda Disiplin Kurulu'nun 02.03.2017 gün, 1432-1643 sayılı kararı ile "Meslekten
Çıkarma" cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın
uygulanmasına 29.09.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır.
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 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 öğretim üyeleri
alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvurmak istedikleri
Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noter tasdikli
Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalıĢmalarını,
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı
tarihinden itibaren 15 gün içinde 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar posta ile ya da
elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir.
- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, Noter
tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine
ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar
posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir.
- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, Noter tasdikli Doktora
belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı
tarihinden itibaren 15 gün içinde 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar posta ile ya da
elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na baĢvurmaları gerekmektedir
BaĢvurular 22.01.2018 tarihine kadar T.C. DoğuĢ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Ģahsen veya
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate
alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.
Duyurulur.

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
Üyesi

Fen Edebiyat
Fakültesi

Psikoloji

3

Fotoğraf ve
Video

3

Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

1
Mimarlık
1

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı

2

Yazılım
Mühendisliği
(Ġngilizce)

3

Alanı
Ek Açıklama
Klinik Psikoloji alanında Doktora Prof. Dr./
veya Doçentlik derecesine sahip Doç. Dr./
olmak.
Yrd. Doç. Dr.
Fotoğraf,
Video,
Sinema
ve
Televizyon, ĠletiĢim, Halkla ĠliĢkiler Prof. Dr./
ve Reklamcılık alanlarında Doktora Doç. Dr./
veya Doçentlik derecesine sahip Yrd. Doç. Dr.
olmak.
Prof. Dr./
Mimarlık alanında Doktora veya
Doç. Dr./
Doçentlik derecesine sahip olmak.
Yrd. Doç. Dr.
Mimarlık alanında Doktora veya
Prof. Dr./
Doçentlik derecesine sahip olmak ve
Doç. Dr./
Mimarlık Tarihi alanında çalıĢmalar
Yrd. Doç. Dr.
yapmıĢ olmak.
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında
Doktora veya Doçentlik derecesine Yrd. Doç. Dr.
sahip olmak.
Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği
Prof. Dr./
alanlarında Doktora veya Doçentlik
Doç. Dr./
derecesine sahip olmak, Ġngilizce
Yrd. Doç. Dr.
ders verme yeterliliğini sağlamak.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214
Karar Tarihi ve No

: 21.12.2017 - 3092

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gülaldı ve Kovancı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan,
2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bedirdikme Tepesi’nin
koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının
15.12.2017 tarihli raporu ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
24.12.2008/763 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gülaldı ve Kovancı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bedirdikme Tepesi’nin tescilinin devamına
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
Bedirdikme Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 21.12.2017 - 3103

ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi Haramsör mevkinde bulunan, ġanlıurfa Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2010/1270 sayılı kararıyla I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Haramsör Höyüğü’nün, koruma ve kullanma koĢullarının
belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 tarihli raporu ve ġanlıurfa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2010/1270 sayılı tescil kararı
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüĢmeler

sonucunda:
ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi Haramsör Mevkiinde bulunan ve I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Haramsör Höyüğünün, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2010/1270 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritada sınırları
koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;
Haramsör I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Ağaçlandırma yapılamaz, sadece mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
7. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin iĢlemleri yapılabilir
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 45

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214
Karar Tarihi ve No

: 21.12.2017 - 3102

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, BüyüktaĢ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı
Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen BüyüktaĢ Sarnıçları koruma
kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017
tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 26.01.2011/1379 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, BüyüktaĢ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen BüyüktaĢ Sarnıçları ġanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1379 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli
haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;
BüyüktaĢ Sarnıçları II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 47

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214
Karar Tarihi ve No

: 21.12.2017 - 3095

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, , AĢağıderen Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 2863
sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli AĢağıderen Höyüğü’nün
koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının
14.12.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
21.02.2011/1389 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler
sonucunda:
ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, AĢağıderen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863
sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli AĢağıderen Höyüğü’nün
ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1389 sayılı karar
eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:
AĢağıderen Höyüğü, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 49

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214
Karar Tarihi ve No

: 21.12.2017 - 3101

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Tuzluca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı
Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tuzluca Höyüğü koruma
kullanma koĢullarının belirlenmesi, sit alanı derecesinin değiĢtirilmesi, sit alanı haritası ve tescil
fiĢinin güncellemesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017 tarihli raporu ve
ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/945 sayılı tescil
kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil fiĢi, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Tuzluca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tuzluca Höyüğü ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/945 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritasındaki
mevcut sit alanı sınırları korunarak 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği
Ģekilde tescilinin devamına ve üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı
ilkesi gereğince sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak değiĢtirilmesine karar
verildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
Tuzluca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2017/285
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 07.12.2017/3041
ĠSTANBUL
Ġstanbul Ġli, Çatalca Ġlçesi, Ġnceğiz Mahallesi, Umurtepe (Kartepe) Mevkii, 769, 770, 877
parsel sayılı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih ve 4540 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik ve II. derece
doğal sit alanı olarak tescil edilen, aynı Kurulun 05.02.1998 tarih ve 4701 sayılı kararı ile niteliği
I. derece doğal ve II. derece arkeolojik sit alanı olarak düzeltilmesine, Kurulumuzun 14.09.2017
tarih 2778 sayılı kararı ile ―…II. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılabilecek iĢlemlerin
belirlenmiĢ olması; Ġstanbul I. Ġdare Mahkemesinin 19.02.1999 tarih 1999/92 sayılı kararı ile
05.02.1998 tarih ve 4701sayılı sit kararının iptali talebinin reddine karar verilmiĢ olması, Ġstanbul
I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.08.2006 tarih 166 sayılı
kararı ile 15.11.1999 tarih 658 sayılı Ġlke Kararı gereği alanda maden ocağı açma talebinin uygun
olmadığına karar verilmesi nedeniyle; yukarıda ayrıntılı olarak yazılan,19.02.1999 tarih 1999/92
sayılı Mahkeme kararı, 17.08.2006 tarih 166 sayılı Kurul kararı, 15.11.1999 tarih 658 sayılı Ġlke
Kararı birlikte değerlendirildiğinde, bahse konu parsellerin sit alanından çıkarılarak maden ocağı
olarak kullanılmasına iliĢkin talebin uygun olmadığına‖ karar verilen Kartepe (Umurtepe) Mağara
ve Antik TaĢ Ocağı I. Derece Doğal ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin, Karayolları
Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi bulunan alanda ocak çalıĢması yapılması
talebinin reddedildiği Ġstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
14.09.2017 tarih 2778 sayılı kararına karĢı UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü TaĢınmazlar Dairesi BaĢkanlığının 31.10.2017 tarih ve E.360873
sayılı yazı ve eki jeoradar raporu, II. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkarılmasına iliĢkin
itirazının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.11.2017 tarih 56. Toplantı
gündeminde değerlendirilerek alınan 15.11.2017 tarih 853 sayılı kararının ekte gönderildiğini
konu edinen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih E.245760 sayılı
yazısı ve eki 15.11.2017 tarih 853 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kararı,
06.12.2017 tarih 3869 kayıtlı uzman raporu okundu, 34.15.59 nolu iĢlem dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġstanbul Ġli, Çatalca Ġlçesi, Ġnceğiz Mahallesi, Umurtepe (Kartepe) Mevkii, 769, 770, 877
parsellere iliĢkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.11.2017 tarih 853 sayılı
kararında ―…Karayolları Genel Müdürlüğünün itiraz yazısında iletilen Jeoradar taraması sonucu
hazırlanan raporda değinilen hususlar dikkate alınarak itirazın kabulüne, jeoradar yapılan alanın
koordinatları ve mevcut arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak koruma statüsünün ilgili Koruma
Bölge Kurulunda yeniden değerlendirilmesine, söz konusu alana iliĢkin diğer kurumların da
görüĢünün alınmasına‖ kararı kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde; antik taĢ ocağı ve
mağaraların yer aldığı noktalar dikkate alınarak sit sınırlarının ekli haritada gösterildiği Ģekilde
belirlenmesine, koruma statüsünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, Ġstanbul
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.02.1998 tarih ve 4701 sayılı
kararı ile I. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen alanın Doğal Sit statüsü yönünden Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlüğünce değerlendirilmesine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
— Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
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Günlük Değerleri
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DUYURU
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