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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notla-

rının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa

Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bö-

lümlerini,

ç) Dekan: Bayburt Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,



d) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygu-

lama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) Kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

g) Müdür: Bayburt Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürle-

rini,

ğ) Rektörlük: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

k) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan

oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları bu

süreye dahil olup, yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili

diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile

duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans program-

larının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ta-

rafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılır. Uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı

kazanan adayların kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara ait sınavlar, seçme ve yer-

leştirme işlemleri, YÖK kararları çerçevesinde ilgili kurul tarafından belirlenerek yapılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt iş-

lemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında şahsen müracaat ile Üniversitenin Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığınca veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılır. Kayıt için istenen bel-

gelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına

ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan,

istenen belgeleri zamanında sağlamayan ve diğer kayıt koşullarını yerine getiremeyen öğren-

ciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder.

(2) Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat

başvuramayan adayların kayıtları, belirlenen esaslara uymak koşulu ile on sekiz yaşından küçük

olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların vekâlet verdikleri vekilleri ta-

rafından yaptırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde,

gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek interaktif ortamda kayıtlarını yenilemeleri

gerekir. Ders kaydını yapan öğrenciler, işlemleri takip etmek ve akademik takvimde belirtilen

süreler içerisinde danışmanına ders kaydını onaylatmak zorundadır. Ders kayıtlanma işlemle-

rinin yürütülmesinde danışman ve öğrenci müştereken sorumludur.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o ya-

rıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle ders kayıt-

larını yenilemeyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin

bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir.

Öğrencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunda görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir.

Öğrencinin alması gereken dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

“(5) Bir yarıyıla ait ders kaydı akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencilerin ders kaydı yaptığı yarıyılda, itiraz-

larını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak
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yapmaları gerekir. Bölüm başkanlığı tarafından itiraz en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilir

ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve var

ise ders değişiklikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. İtiraz süreleri içerisinde baş-

vuru yapmayan öğrencilerin ders kaydı kesinlik kazanır.

(6) Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler, öğrenimlerine, kaldıkları yarıyılda/yılda

ders kayıtlanma işlemlerini kendileri yaparak devam ederler. Uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler ise ilgili dönem içinde cezanın bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili

bölüm başkanlığına başvurarak mazeret ders kayıtlanmasından yararlanabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Çift anadal, yandal programları, geçiş ve kurumlar arası kredi transferi

MADDE 12 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yapılacak yatay geçiş,

dikey geçiş ve intibak işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çer-

çevesinde yapılır.

(2) Çift anadal, yandal programları ve kredi transferine ilişkin işlemler ilgili mevzuat

hükümleri ve Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşur. Bazı dersler

nitelikleri açısından ön koşul dersi veya ön koşullu ders olarak sınıflandırılır. Ayrıca bazı dersler

uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla verileceği ve bu

derslerin genel başarıya etkileri Senato kararı ile belirlenir.

(2) Üstten ders alma şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) İlgili programın birinci veya ikinci yarıyılından itibaren eğitime başlayan öğrenciler,

üçüncü yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı

olması ve GANO’sunun 3,20 veya üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabilecek azami

kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön koşulu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdiği

bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilir.

b) İlgili programın üçüncü veya daha üst yarıyıllarına intibak ettirilen öğrenciler, en az

bir yarıyıl eğitim aldıktan sonra, bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden

başarılı olması ve GANO’sunun 3,20 veya üzerinde olması durumunda, bir yarıyılda alınabi-

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                    4 Mart 2018 – Sayı : 30350



lecek azami kredi/AKTS miktarını aşmayacak şekilde ön koşulu olmayan veya ön koşulunu

yerine getirdiği bir üst yarıyıla ait derslerden 10 kredi/AKTS’ye kadar ders alabilir.

(3) Teorik ve uygulamalı derslerden her birinin ders süresi elli dakikadır. Haftalık ders

çizelgeleri, dersler arasında on dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir. Gerekli görülen hal-

lerde cumartesi ve/veya pazar günleri ders yapılabilir.

(4) Engelli öğrencilerin, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine ge-

tirmekte güçlük çekmeleri durumunda söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik

ve düzenlemeler ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatoca belirlenen ilkelere göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o derse kayıtlı ol-

maları ve ilk defa alınan teorik, uygulama laboratuvar ve benzeri derslerin en az %80’ine, de-

vam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve bu öğren-

cilere D (devamsız) harf notu verilir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı ta-

rafından takip edilir. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin listesi ilgili bölüm başkanlığı ta-

rafından ilan edilir.”

“(3) Sağlık raporları, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sağlık

raporu alan öğrencilerin de derslerin en az %80’ine devam etmeleri gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav ta-

rihinden en az iki hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Gerekli görülen hallerde cumartesi

ve/veya pazar günleri sınav yapılabilir. Ayrıca, sınavlar ilgili dersin öğretim saatleri dışında da

yapılabilir. Ara sınav ve mazeret sınavlarının süresi bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme

sınavlarının süreleri ise iki ders saatidir.

(7) Engelli öğrencilerin tabi olduğu sınavlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesine göre düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için ilgili yarıyılın altıncı ve dokuzuncu haftaları arasında olmak üzere

en az bir ara sınav yapılır. İlgili ders için bir ara sınav yapılması halinde ara sınavın %40’ı, bir-
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den fazla ara sınav ve yarıyıl çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl çalışmalarının

yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı %40 olacak şekilde dersin öğretim elemanı

tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Mezuniyet sınavı; mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilere,

her yarıyıl bütünleme sınavlarından ve yaz okulu genel sınavlarından sonra akademik takvimde

belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için;

a) Dersin/derslerin açıldığı son yarıyılda ilgili derse/derslere kayıtlanmaları,

b) Kayıt yaptırılan dersten/derslerden devam şartını yerine getirmiş olmaları,

c) (a) ve (b) bentlerini yerine getirmek şartıyla akademik takvimde belirtilen sürelerde

ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapmaları,

gerekir.

(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak

gerekir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme

sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenciler; sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde

girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zo-

rundadırlar. Sınava girme şartlarını yerine getirmeyen öğrencinin sınava girmesi sonucunda

aldığı not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda; sınavlarda düzeni bozduğu, kopya

çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin o sınavının başarı notu

sıfır (0) olarak değerlendirilir. Karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrenciler; ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada bir yarıyıla/yıla

kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. As-

kerlik nedeni ile yapılan kayıt dondurma işlemlerinde bu süreler dikkate alınmayıp askerlik
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sürelerine göre işlem yapılır. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğre-

nimine devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt don-

durma süreleri öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Öğrencinin ilgili yarıyılda azami devamsızlık süresini aşacak şekilde sağlık raporu

almış olması.”

“f) Eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve ben-

zeri imkânların ortaya çıkmasını belgelendirmesi.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Kayıt dondurma başvurusu, ilgili yarıyılın/yılın akademik takviminde belirtilen

süreler içerisinde yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra

yapılacak başvurular işleme konulmaz.”

“(3) Mazereti, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrencilere aşağıda

belirtilen esaslar uygulanır:

a) Aktif dönem için eğitime başlamak isteyenler, devamsızlık süresini aşmamak koşulu

ile bağlı bulundukları bölüme dilekçeyle başvuru yapabilir, başvuru ilgili yönetim kurulu tara-

fından değerlendirilir ve karar öğrenciye bildirilir. Öğrencinin eğitime başlaması durumunda

alacağı dersler ile birlikte karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Bir sonraki dönemde öğrencinin eğitime başlamak istemesi durumunda bağlı bulun-

duğu bölüme dilekçeyle başvuru yapabilir, başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından değerlen-

dirilir ve karar öğrenciye bildirilir. Öğrencinin sonraki yarıyılda eğitime başlaması durumunda

karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler ile yapılan anlaşmalar uyarınca, öğ-

renciler, değişim programından bir veya iki yarıyıl süreyle yararlanabilir. Değişim programla-
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rından yararlanan öğrencilerin kayıtları ilgili süreler içerisinde Üniversitede devam eder ve bu

süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programı ile ilgili tüm işlemler Senatonun

belirlediği esaslar doğrultusunda yapılır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları, ilgili bölüm baş-

kanlığı ve dekanlık/müdürlükçe koordineli olarak belirlenir ve sınavların başlama tarihinden

en az iki hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili kurulların kararı ile cumartesi ve pazar

günleri de ders ve sınav yapılabilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2013 28662

2- 26/1/2014 28894

3- 14/5/2014 29000

4- 31/8/2014 29105

5- 29/5/2015 29370

6- 22/2/2016 29632

7- 26/2/2017 29991

8- 12/5/2017 30064
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci mad-

desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları, ilgili birim tarafın-

dan belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde

ilgili kurulların kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlen-

dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına

girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili yönetim kurulu kararı

ile belirlenir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618

2- 28/9/2014 29133

3- 25/1/2015 29247

4- 8/6/2015 29380

5- 8/7/2016 29764

6- 29/1/2017 29963

7- 23/10/2017 30219
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(4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618

2- 28/9/2014 29133

3- 25/1/2015 29247

4- 8/6/2015 29380

5- 8/7/2016 29764

6- 29/1/2017 29963

7- 23/10/2017 30219

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/6/2015 29402
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bi-

limleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin

altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci

fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, ma-

zeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uy-

gulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi ve Senato-

nun onayı ile belirlenir. Ancak ilgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme öneri-

sinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl/yılsonu başarı

notuna etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır. Ayrıca fakülte

programlarında bir dersten başarılı olabilmek için o dersin yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sı-

navından en az 50 puan alınması gerekir. Bu puanı alamayan öğrencilerin o ders için hesaplanan

başarı notu 40'ın altında ise FF, 40 ve üzerinde ise FD harf notu olarak verilir.” 

“1) Ara sınavlara, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen ve 30 uncu maddede yer alan

haklı ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 - (1) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden 7 gün içeri-

sinde sınav sonuçlarını ilan eder. 

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 3 iş günü içinde ilgili birime dilekçe

vererek itiraz edebilir.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından itirazın kendisine bil-

dirilmesinden itibaren en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak

ilgili birimin öğrenci işlerine bildirilir. Not değişikliği ilgili birimin öğrenci işleri bürosu tara-

fından yapılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (7)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan başarılı dersler için akademik birimler

tarafından uygun görülmesi halinde muafiyet uygulanır. Bu derslere ait notları ve AKTS kre-

dileri aynı şekilde GANO hesabında kullanılır. Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan ba-

şarılı derslere ait notların (a) bendinde karşılığının bulunmaması durumunda; öğrenciden önceki

okulundan aldığı dersin rakamsal notunu gösteren resmi bir belge getirmesi istenir. Bu belgenin

getirilememesi durumunda öğrenciye o ders için CC notu verilir.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların gö-

revlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine

ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/5/2016 29714
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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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YTÖMER): Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cum-

huriyetleri mensupları ile yabancılara Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda kurumsal ve uy-

gulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, ge-

liştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yaparak kongre, panel, çalıştay, konferans, yüksek lisans programları ve kurslar

düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle

ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

b) Yabancılara Türkçe öğretiminin faaliyet alanlarına yönelerek bu alanlara özgü araş-

tırma ve uygulamalar yapmak.
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c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yar-

dımcı olmak.

ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma

ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayım-

lamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi

arşivi ve kitaplığı oluşturmak.

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamunun veya özel sektörün her düzeydeki per-

sonelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, panel, çalıştay ve her türlü bilimsel

toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel

toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar,

projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

g) Akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri ile ortak projeler düzenlemek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi

başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği dört aday ara-

sından Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zaman-

larda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini

hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üni-

versitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önereceği sekiz öğretim

elemanı arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam

yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı

şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrı-

lanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görev-

lendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim

Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında

toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Merkezin araştırma ve uygulama gruplarının kurulmasına karar vermek, Müdürün

teklifine göre bu grupların başkanlarını görevlendirmek ve gruplara ait çalışma esaslarını in-

celeyip onaylamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
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e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamuda ve özel kuruluşlar-

daki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Her

iki ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt ço-

ğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve öneriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştir-

mek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

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

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/335 

KARAR NO : 2014/779 

UyuĢturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı, (kapatılan Ġstanbul 81. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2014 tarih 

2014/170 Esas 2014/187 Karar sayılı) ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA karar verilen Biçiko ve AmbordtuĢa kızı, 1959 doğumlu, Sanık GOÇA 

SANIKUDZE tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme kararı 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 sayılacağı,  

Ġlan olunur. 724 

————— 

ESAS NO : 2013/273 

KARAR NO : 2016/244 

Basit Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 15/03/2016 tarihli ilamı ile DüĢme ve HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA karar verilen Binnasır ve Elsakte oğlu, 1989 doğumlu sanık MOHAMED 

BINNASIR MOHAMED HASSAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve mahkeme kararı 

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 sayılacağı,  

Ġlan olunur. 725 

————— 

ESAS NO : 2010/988 

KARAR NO : 2011/2016 

Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2011 

tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. 

SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mesfın ve Freweın oğlu, 1985 doğumlu sanık 

MIAGISTAB MASFIN BERHA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve mahkeme kararı 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 sayılacağı,  

Ġlan olunur. 726 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   

45500 Soma/MANĠSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı ĠKN 

Dosya 

No 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Eynez Yeraltı Kontrol ġube Müdürlüğümüze 

bağlı stok sahalarında bir adet lastik 

tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve 

çalıĢtırma hizmet alım iĢi 

2018/99484 2018/351 
23/03/2018 

Saat: 15.00 

194 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/MANĠSA 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 

Soma/MANĠSA adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 2007/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Sivas PTT Başmüdürlüğünden: 

AĢağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli, geçici 

teminatı yazılı taĢınmazların kapalı zarf ve açık artırma usulü ile ayrı ayrı satıĢı yapılacaktır. 

1 - Ġhalenin yapılacağı yer SĠVAS PTT BaĢmüdürlüğü SularbaĢı Mah. Atatürk Cad . 

No: 5   58102 SĠVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 

14 35 dir. 

2 - Ġhale konusu taĢınmazlara ait ihale Ģartnamesi ve sözleĢme tasarısını içeren ihale 

dokümanları SĠVAS PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünden çalıĢma saatleri 

içerisinde incelenebilecek ve her bir ihale dokümanı için 50,00 TL karĢılığında satın 

alınabilecektir. 

3 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

Ģekli ve içeriği ihale Ģartnamelerinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, aĢağıdaki tabloda 

belirtilen değerde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile 

birlikte), tebligat için adres beyanı, gerçek kiĢilerde ikametgah belgesi, tüzel kiĢilerde ise 2018 

yılı içerisinde alınmıĢ kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kiĢilerin noterden 

tasdikli imza sirküleri, her sayfası imzalı Ģartname ve sözleĢme tasarısı, ihale dokümanı alındığına 

dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Sivas PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla 

gönderilmesi gerekmektedir. 

4 - SatıĢtan doğacak giderler (SatıĢ iĢlemleri ve bu iĢler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeĢit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. SatıĢ iĢlemleri KDV’den 

muaftır.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

6 - TaĢınmazların satıĢı ile ilgili ihale 05/04/2018 PerĢembe günü ve saat 11.00’da Sivas 

PTT BaĢmüdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Ġhalede listedeki sıra takip edilecektir. 

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

8 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

Sıra 

No Ġli Ġlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

Miktarı 

1 Sivas Merkez H. Rıfat PaĢa 344 29 335,28 m² 1.173.480,00- TL 35.204,40- TL 

2 Sivas Merkez KardeĢler 5495 14 4278,39 m²    720.000,00 -TL 21.600,00- TL 

 

Ġlan olunur. 1922/1-1 
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SÜMER HOLDĠNG A. ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT DĠYARBAKIR ĠLĠ KAYAPINAR 

ĠLÇESĠ ESKĠ TEKEL VE DĠYARBAKIR AÇIK CEZA ĠNFAZ KURUMU  

YERLEġKESĠ ĠÇĠNDEKĠ 33.000 M2’LĠK ALAN ÜZERĠNDE  

BULUNAN BĠNALAR YIKILARAK ÇIKACAK  

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

2 - Holdingimize ait Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel YerleĢkesi No: 2 

Kayapınar/DĠYARBAKIR adresinde ve Diyarbakır Açık Ceza Ġnfaz Kurumu yerleĢkesi içinde 

bulunan yaklaĢık 33.000 m2’lik alan üzerinde (30.000 m2 si bodrum katlı) fabrika binası, kazan 

dairesi ve fabrika ek binasına ait metruk hale gelen binalara ait perde beton, kolon, kiriĢ ve zemin 

betonlarının sökülerek, beton içinden çıkacak her türlü hurda vb. malzemeler kapalı zarfla teklif 

almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile ―Pazarlık ve/veya Açık Artırma― yapmak 

suretiyle satılacaktır. (OluĢan molozlar yer seviyesinin altında olan bodrum katına yeknesak bir 

Ģekilde dağıtılıp ve düzeltilecektir.) ġartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak 

teklif mektuplarının en geç 27/03/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Genel 

Sümer Holding A.ġ. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   

06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. Teklifler 27/03/2018 tarih, saat 14:00’de Ġhale Salonunda açılacaktır. 

3 - Ġhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. 

4 - Söz konusu binalar hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.  

5 - Ġhale iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 

Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini 

uzatmakta serbesttir. 

6 - Ġhale dokümanı; Sümer Holding A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut/ANKARA 

veya Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel YerleĢkesi No: 2 (Ġrtibat Hüseyin Rahmi 

ġAHĠN 0 412-257 36 02) Kayapınar/DĠYARBAKIR adresinden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Ġhale doküman bedeli Sümer Holding A.ġ. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası 

Ankara ġubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. 

Ziraat Bankası Gazi Mahallesi ġubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 

12 no.lu TL hesabına ―Diyarbakır ili hurda malzeme satıĢı ihale dokümanı bedeli‖ açıklaması ile 

yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satıĢı yapılacaktır. 

8 - Ġstekliler 15.000,00 TL (OnbeĢbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat 

mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde 

Sümer Holding A.ġ. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiĢ ve en az 31.03.2019 vadeli olacaktır. 
 

SÜMER HOLDĠNG A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 

(06797) Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 310 38 30     Faks: (312) 211 04 29 

www.sumerholding.gov.tr 

 1949/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

29.01.2018 gün ve 2018/31 ceza kararı 

Bekir YILAN-Özel Mektebim Anadolu Lisesi Eski Öğretmeni 

13/11/2015-16/11/2015-17/11/2015 tarihlerinde derse girmediğiniz iddiaları sübut 

bulmuĢtur. 657 sayılı DMK’nın 125/B-a maddesi gereğince ―Tevhiden KINAMA‖ cezası ile 

tecziye edildiniz. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 1996/1/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

29.01.2018 gün ve 2018/30 ceza kararı 

Hülya KÜÇÜKDOĞAN-Özel Mektebim Anadolu Lisesi Eski Öğretmeni 

13/11/2015-16/11/2015-17/11/2015 tarihlerinde derse girmediğiniz iddiaları sübut 

bulmuĢtur. 657 sayılı DMK’nın 125/B-a maddesi gereğince ―Tevhiden KINAMA‖ cezası ile 

tecziye edildiniz. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 1996/2/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

29.01.2018 gün ve 2018/29 ceza kararı 

Sinan GÜNDAY-Özel Mektebim Anadolu Lisesi Eski Öğretmeni 

13/11/2015-16/11/2015-17/11/2015 tarihlerinde derse girmediğiniz iddiaları sübut 

bulmuĢtur. 657 sayılı DMK’nın 125/B-a maddesi gereğince ―Tevhiden KINAMA‖ cezası ile 

tecziye edildiniz. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 1996/3/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.01.69 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 09.02.2018 - 182 Toplantı Yeri 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 09.02.2018 - 7590 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, YumrutaĢ Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1799 sayılı kararı ile I. ve III. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, YumrutaĢ Höyüğüne iliĢkin tescil haritasının koordinatlı 

kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği 

belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25/01/2018 tarihli 

rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, YumrutaĢ Mahallesinde bulunan, YumrutaĢ höyüğünün I. ve 

III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun 

olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.01.22 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 09.02.2018 - 182 Toplantı Yeri 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 09.02.2018 - 7591 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Corum Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9527 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, PınarbaĢı Höyüğüne iliĢkin tescil haritasının koordinatlı 

kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği 

belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24/01/2018 tarihli 

rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Corum Mahallesinde bulunan, PınarbaĢı höyüğünün I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun 

olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2018 – Sayı : 30350 

 

 

 1944/1-1 

 



4 Mart 2018 – Sayı : 30350 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 13.02.2018 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.02.2018 - 2971 ERZURUM 

Erzurum Ġli, Palandöken Ġlçesi, TaĢlıgüney Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı, söz konusu 

alanın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamına giren yerlerden olup olmadığının bildirilmesi 

istemini içeren Palandöken Ġlçe Jandarma Komutanlığı’nın 17.11.2017 gün ve 613 sayılı yazısı 

gereğince Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme neticesinde oluĢturulan 

2017/633 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzurum Ġli, Palandöken Ġlçesi, TaĢlıgüney Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit 

içinde bulunmayan TaĢlıgüney Yamaç YerleĢiminin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 

I.derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki ED50-6 derecelik 

koordinatlı krokide iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, kaçak kazı çukurunun ilgili 

savcılık/mahkemeden izin alındıktan sonra ilgili müze müdürlüğü denetiminde kapatılmasına 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


