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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
onuncu fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir öğrenci programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.”
“c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere önlisans öğrenimi boyunca

en çok iki, lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ile çekilme izni ve-
rilebilir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/8/2017 30146
2- 2/10/2018 30553
3- 13/3/2020 31067
4- 12/7/2020 31183
5- 15/12/2020 31335
6- 12/4/2021 31452

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Ocak 2022
PAZAR

Sayı : 31728



Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin akademik

ve idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine iliş-
kin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yönetimine, aka-

demik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
139 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Başkan: Türk Hava Kurumu Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan vekili: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet başkan vekilini,
c) Kurucu Vakıf: Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfını, 
ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
e) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,
g) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet ve oluşumu
MADDE 5 – (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, Kurucu
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip
ve lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süreyle seçilen yedi üye-
den oluşur. Bu üyelerin en az ikisi havacılık veya uzay konusunda eğitimi, uzmanlığı veya iş
tecrübesi olan kişilerden oluşur. 

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisiyle ilgili konularda toplantıya
katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör dışındaki
Üniversite mensupları, Mütevelli Heyette görev alamaz.

(4) Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca en
geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
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(5) Herhangi bir nedenle boşalan ya da süresi dolan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere Kurucu Vakıf tarafından yeni üye seçimi yapılır. Görev süresi biten üyeler

yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyet Başkanını ve başkan vekillerini seçmek.

b) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağla-

mak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında atanacak Rektör için, Mütevelli Heyetin üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile Yükseköğretim Kuruluna teklif sunmak.

ç) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu, konservatuvar,

meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezi ve teknoparklar kurulması, bir-

leştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tekliflere ilişkin

Rektörlük önerilerini karara bağlamak.

d) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulama

esaslarını ve harcamalara ilişkin parasal sınırlamalar ile yetkileri belirlemek, uygulamalarını

izlemek ve denetlemek.

e) Bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesini karara bağlamak.

f) Üniversite birimlerine tahsis edilecek kadroları onaylamak.

g) Bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak.

ğ) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması hâlinde yeni Rektör atanıncaya

kadar rektör olma şartlarını taşıyan profesör unvanlı bir öğretim üyesini rektör vekili olmak

üzere Yükseköğretim Kuruluna önermek.

h) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve

kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılma-

sına ilişkin kararlar almak, yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara

projeler hazırlatmak.

ı) Üniversitede görevli öğretim elemanları ile diğer personelin ücretlerini belirlemek.

i) Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burs-

lu öğrenci kontenjanlarını belirlemek.

j) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ve diğer ücretleri tespit etmek ve öğrencilere

verilecek burs oranlarını belirlemek.

k) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin

sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylamak ve sözleşmelerinin

yenilenmesine karar vermek, öğretim elemanlarının dışındaki personelin terfilerini yapmak.

l) Taşınır ve taşınmaz malları yönetmek, taşınmaz malları Üniversite adına tapuya tescil

ettirmek.

m) Şartlı bağışların kabulüne karar vermek.

n) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliği anlaşmalarını

yapmak.

(2) Mütevelli Heyet; Üniversitenin yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini

devredebilir.
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Başkan ve başkan vekilleri
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri arasından, dört yıl için bir Başkan ve en çok

iki başkan vekili seçer. Görev süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri bu görevlere yeniden
seçilebilir. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini, yerine vekil olarak görevlendirir. 

(2) Başkan, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli
gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli
dönemlerde bildirir. 

Başkanın görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti temsil etmek.
b) Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek.
c) Mütevelli Heyet toplantı kayıtlarının tutulmasını ve yazışmalarının yapılmasını sağ-

lamak.
ç) Mütevelli Heyet üyelerinin yolluk, yevmiye ve diğer işlemlerini yürütmek.
d) İdari birimleri gerekli gördüğü hâllerde kurum veya kurum dışı hizmet alım yoluyla

denetletmek.
e) Mütevelli Heyet tarafından verilen ve Mütevelli Heyet adına yürütülmesi istenilen

görevleri yerine getirmek.
Mütevelli Heyet toplantısı, karar yeter sayıları ve oylama
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyet, her yıl en az dört defa toplanır, Başkan gerekli gör-

düğü hallerde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırır. Mütevelli Heyet salt çoğunlukla toplanır.
(2) Gündem maddeleriyle ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra maddeler oya sunu-

lur. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu hâlde
oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Gerekli hâllerde gizli oylama
yapılmasına karar verilebilir.

(3) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda da salt ço-
ğunluğun sağlanamadığı hâllerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Dördüncü turun
sonunda oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Mütevelli Heyet raportörlüğü
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet toplantılarındaki görüşmelerin kayıtları, tutanakları

ve alınan kararlar, Başkanın sorumluluğunda raportörler tarafından yazılır ve saklanır. Mütevelli
Heyet kararları üyeler tarafından imzalanır.

Üye olmayanların toplantıya katılması
MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, de-

kanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürlerini ve Üniversite genel sekreterini toplantılara
davet edebilir. Yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere, bağlı
bulundukları makamların uygun görüşünü alarak, toplantılara çağırabilir. Üye olmadıkları hâlde
bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör
MADDE 12 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından

atanır.
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(2) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yoksa fakülte de-

kanlarından birisini vekil tayin eder. Rektör, görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında

Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Rektör ata-

nır.

Rektörün görevleri

MADDE 13 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak ve Üniversite birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Fakültelerin, yüksekokulların ve diğer akademik birimlerin kurullarından gelen ka-

rarların Senatoda veya Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak, gerektiğinde Başkana ve

Mütevelli Heyete bilgi vermek.

c) Üniversite kadrolarına ilk defa atanacak akademik ve idari personelin sözleşmelerini

ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Üniversite kadrosuna atanmış mevcut öğretim üyeleri arasından, görevlendirilecek

enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini ve bölüm başkanlarını Müte-

velli Heyetin onayına sunmak.

d) Üniversite kadrosuna atanmış personel arasından, genel sekreter, genel sekreter yar-

dımcısı, fakülte sekreteri, meslek yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, müdür ve diğer per-

sonelin atanmasını Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

e) Her öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet

raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bu faaliyetler

hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek.

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getiril-

mesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları zamanında Mü-

tevelli Heyetine bildirmek.

g) Bütçe, satın alma ve ihalelere ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek, bütçe hesap

dönemi sonunda bütçe kesin hesabı ve ayniyat yönetim dönemi hesaplarını ayrı ayrı inceleyip

Mütevelli Heyet tarafından görüşülmek üzere ayrıntılı bir rapor ekinde Başkana sunmak.

ğ) Mütevelli Heyetçe verilmiş olan diğer görevleri yapmak.

h) Üniversiteye alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci

kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını ilgili kurulların görüşlerini alarak belirlemek ve

Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ı) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliğini kapsayan anlaş-

ma ve protokolleri Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

i) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin teklifleri Senato kararını

takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

j) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yük-

sekokulu kurulması; bölüm, anabilim/anasanat dallarıyla uygulama ve araştırma merkezleri,

teknoparklar açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna su-

nulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

k) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi
şekilde yapılmasından ve geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanma-
sından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinden, Üniversitede
bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik
önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alın-
masından ilgili mevzuat hükümleri gereğince ve Mütevelli Heyet tarafından verilen görevlerin
yerine getirilmesinden birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları

MADDE 14 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversitedeki
profesörler arasından en fazla üç rektör yardımcısı seçip atanmaları için Mütevelli Heyetin
onayına sunar.

(2) Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer.
Senato

MADDE 15 – (1) Senato, akademik bir organ olup Rektörün başkanlığında rektör yar-
dımcıları, dekanlar, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürleri ve her fakülteden kendi
fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa
toplanır. Rektör gerekli gördüğü hâllerde Senatoyu toplantıya çağırır. 

(3) Senatonun raportörü genel sekreterdir.
Senatonun görevleri

MADDE 16 – (1) Senatonun görevleri şunlardır: 
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hak-

kında kararlar almak ve eğitim-öğretim birimlerinin programlarını onaylamak.
b) Düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirmek.
c) Fakülte, enstitü ve yüksekokul ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının ka-

rarlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimini inceleyerek

karara bağlamak.
d) Mütevelli Heyet tarafından intikal ettirilen konular hakkında görüş bildirmek.
e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ile Üniversite öğ-
retim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek
üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yar-
dımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim Kurulunun
raportörü, genel sekreterdir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup
görevleri şunlardır: 

a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyet ve Senato kararlarının uygulanma-
sında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.
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b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birim-
lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi öne-
rileriyle birlikte Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Akademik birimlerin ilgili kurullarından gelen yurt dışı ve yurt içi görevlendirilecek
personelin yolluk ve harcırahlarını görüşmek.

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına
yapılan itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda karar al-
mak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Dekan
MADDE 19 – (1) Dekan, profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün

Mütevelli Heyetine önerisi ve Mütevelli Heyetin teklifi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Dekan, ihtiyaç halinde fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi,
üç yıllık süre için dekan yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere
Rektöre teklif eder. Dekan, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.
Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâlet altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır. 

(4) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir
şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınma-
sında, öğrencilere sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve ya-
yın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve deneti-
minin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı
birinci derecede sorumludur.

Dekanın görevleri
MADDE 20 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve personel ihtiyaçlarını, gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulunda

görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirmek.
ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini sürdürmek.
d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte kurulu
MADDE 21 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanlarıyla fakültedeki profesörlerin üç yıl için kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin
kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir
öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan,
gerekli gördüğü hâllerde fakülte kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.
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(3) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına

sunmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

c) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 22 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yö-

netim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu, gerekli gördüğü hâllerde

geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini dü-

zenler.

(2) İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan fakülte yönetim kurulunun gö-

revleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararlarıyla tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım

etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak.

c) Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek.

ç) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte akademik genel kurulu

MADDE 23 – (1) Fakülte akademik genel kurulu, ilgili fakültede o dönemde fiilen eği-

tim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim elemanlarından oluşur. Kurulun başkanı de-

kandır.

(2) Akademik genel kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda dekanın çağrısı üzerine

olağan olarak toplanır. Gerektiğinde dekan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurul, ku-

rulu oluşturan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak, görev gereği, şehir dışında

veya izinli bulunan üyeler, toplantı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz. Çoğunluğun sağ-

lanamaması nedeniyle ertelenen kurul, en geç 10 gün  içinde yeniden toplantıya çağrılır.

(3) Akademik genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta olmak üzere bilimsel faali-

yetlerini gözden geçirmek.

b) Çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir tutanakla be-

lirlemek.

c) Toplantıda belirlenen önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli ol-

ması için gerekli tedbirleri almak ve sonuçlarını ilk akademik genel kurul toplantısında sun-

mak.

ç) Alınması gerekli tedbirlerin, başka kurum ve mercilerin yetkisinde olması hâlinde,

konuyu gerekli girişimlerde bulunmak üzere Rektörlüğe iletmek.
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Enstitü müdürü
MADDE 24 – (1) Enstitü müdürü; Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç

yıl için atanır. Süresi biten enstitü müdürü aynı usulle yeniden atanabilir. 
(2) Enstitü müdürü, ihtiyaç hâlinde aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi

üç yıllık süre için, enstitü müdür yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunmak
üzere Rektöre teklif eder. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değişti-
rebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hâllerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle de-
kanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

Enstitü kurulu
MADDE 25 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve ens-

titüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna ve-

rilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 26 – (1) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür tarafından

gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte yö-
netim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 27 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından

üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle yeniden atanabilir. 
(2) Müdür, ihtiyaç hâlinde; aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl-

lık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektör-
lüğe teklif eder. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hâllerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Yüksekokul müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle de-
kanlara verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirmektir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 28 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

okuldaki bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş

görevleri, yüksekokul bakımından yerine getirir.
Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 29 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardım-

cıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
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(2) Yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim
kuruluna verilmiş görevleri, yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul akademik genel kurulu
MADDE 30 – (1) Yüksekokul akademik genel kurulu; 23 üncü maddede yer alan fa-

külte akademik genel kurulu gibi oluşturulur, aynı usulle toplanır, aynı maddede belirtilmiş
olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Meslek yüksekokulu müdürü
MADDE 31 – (1) Meslek yüksekokulu müdürü, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet

tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle yeniden atanabilir. 
(2) Müdür, ihtiyaç hâlinde; aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl-

lık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektör-
lüğe teklif eder. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hâllerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Meslek yüksekokulu müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hüküm-
leriyle dekanlara verilmiş görevleri meslek yüksekokulu bakımından yerine getirmektir.

Meslek yüksekokulu kurulu
MADDE 32 – (1) Meslek yüksekokulu kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile okuldaki bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşur.
(2) Meslek yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna

verilmiş görevleri, meslek yüksekokulu bakımından yerine getirir.
Meslek yüksekokulu yönetim kurulu
MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu; müdürün başkanlığında müdür

yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl
için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte
yönetim kuruluna verilmiş görevleri, meslek yüksekokulu bakımından yerine getirir.

Meslek yüksekokulu akademik genel kurulu
MADDE 34 – (1) Meslek yüksekokulu akademik genel kurulu; 23 üncü maddede yer

alan fakülte akademik genel kurulu gibi oluşturulur, aynı usulle toplanır, aynı maddede belir-
tilmiş olan görevleri meslek yüksekokulu bakımından yerine getirir.

Bölüm başkanı
MADDE 35 – (1) Birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı,  bö-

lümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde,
doktor öğretim üyeleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının
verecekleri yazılı görüşler dikkate alınarak, bir hafta içinde, fakültelerde dekan, yüksekokul-
larda müdür tarafından seçilip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektöre teklif edilir.

(2) Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri,
bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri ara-
sından, fakültelerde bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanca, yüksekokullarda müdür tara-
fından seçilip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe teklif edilir. Bir bölümlü
fakültelerde dekan, aynı zamanda bölüm başkanıdır.
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(3) Bölüm başkanı, ihtiyaç hâlinde; bölümde görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından
en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, bölüm başkan yardımcısı olarak seçip dekanın onayına su-
nar. Bölüm başkanı, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Bölüm
başkanının görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
a) Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarının ve bölümle ilgili her türlü

faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak.

b) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek, bölümde gö-
revli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek.

c) Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faa-
liyetlerini ve gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu dekana veya
yüksekokul müdürüne sunmak.

Yabancı diller bölüm başkanı

MADDE 36 – (1) Yabancı diller bölümü başkanı, bölümün aylıklı öğretim elemanları
arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten başkan
aynı usulle yeniden atanabilir. Yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Yabancı diller bölümü başkanı, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, ön lisans ve lisans programlarına
ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu
anlayabilecek, kavrayabilecek, metinleri Türkçeye çevirebilecek, yazılı ve sözlü olarak kendini
ifade edebilecek düzeyde dil öğrenmelerini sağlamak için açılacak hazırlık sınıflarında, eği-
tim-öğretimin en verimli biçimde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla gö-
revlidir.

Diğer akademik kurullar

MADDE 37 – (1) 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetme-
liği hükümlerine göre Üniversitede akademik genel kurulları dışında, akademik bölüm ve aka-
demik anabilim/anasanat kurulları oluşturulur ve bu kurullar ilgili mevzuat hükümleriyle ken-
dilerine verilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları 

Öğretim üyeleri 

MADDE 38 – (1) Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve doktor öğ-
retim üyesidir. 

(2) Üniversite öğretim üyelerinin ilk atanmasında, yükseltilmesinde ve yeniden görev
süresinin uzatılmasında devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten, Üni-
versitenin belirlediği koşullar da aranır.

(3) Bütün çalışmalarını Üniversitede yapacak olan tam zamanlı profesörler, doçentler
ve doktor öğretim üyelerinin sözleşmeleri en çok dört yıl süre ile yapılır. Sözleşme süresi so-
nunda görevleri kendiliğinden sona erer.
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(4) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla

bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

(5) Öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü

düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, projeleri ve semi-

nerleri yürütmek.

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri

kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ilkeler

doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

ç) Her eğitim-öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, yayınlarının, verdiği derslerle

yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini, bir

rapor hâlinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile aralık ayı sonunda Rektörlüğe sun-

mak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim görevlileri

MADDE 39 – (1) Öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel

bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık

alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alı-

narak, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla sözleşme veya ders saat ücreti ile gö-

revlendirilirler. 

(2) Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler;

bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine de-

vamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda gö-

revleri kendiliğinden sona erer. 

Araştırma görevlisi

MADDE 40 – (1) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma,

inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan

öğretim elemanıdır.

(2) Araştırma görevlileri, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla en çok üç yıl

için atanırlar. Aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden

sona erer. 

(3) Araştırma görevlilerinin atanmasında devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama

koşullarına ilaveten, Üniversitenin belirlediği koşullar da aranır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 41 – (1) Üniversitede sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim

elemanları; ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yö-

netim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla ilgili

mevzuat hükümlerine göre atanırlar. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, ilgili

mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevleri bakımından 2547 sayılı Kanun ve

bu Yönetmelikte aylıklı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidir.
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Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 42 – (1) Üniversitede Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,

yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla Üniversitenin araştırma görevli-
leri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir. 

(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca
yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini
yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 43 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilme-

lerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Görevlendirmelerde yapılacak ödemeler; bunların süreleri, görevlendirmenin amacı

ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenir.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 44 – (1) Üniversitenin akademik birimleri araştırma-geliştirme projeleri ile

danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler.
(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile ilgili usul ve esaslar ilgili

mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Üniversitenin İdari Teşkilatı ve Çalışma Esasları

İdari birimler
MADDE 45 – (1) Üniversite idari teşkilatı genel sekreterliğe bağlı, genel sekreter yar-

dımcıları ve aşağıdaki birimlerden oluşur: 
a) Bilgi İşlem Müdürlüğü.
b) Destek Hizmetleri ve Yapı İşleri Müdürlüğü.
c) Dış İlişkiler Ofisi.
ç) Enstitü Sekreterliği.
d) Fakülte Sekreterliği.
e) Hukuk Müşavirliği.
f) İnsan Kaynakları Müdürlüğü.
g) Kariyer Ofisi.
ğ) Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü.
h) Kurumsal İletişim Müdürlüğü.
ı) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü.
i) Mali İşler ve Finans Müdürlüğü.
j) Meslek Yüksekokul Sekreterliği.
k) Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.
l) Öğrenci İşleri Müdürlüğü.
m) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.
n) Teknoloji Transfer Ofisi.
o) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.
ö) Yüksekokul Sekreterliği.
(2) Fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/yabancı diller bölüm başkanlığı/or-

tak dersler bölüm başkanlığı sekreterleri, dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü/MYO mü-
dürü/bölüm başkanlarına bağlı olarak, görevli oldukları birimin idari işlerini yürütürler.
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(3) Üniversite idari teşkilatının görevleri ve çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyet
tarafından yürürlüğe konulacak ayrı bir yönerge ile düzenlenir. 

Genel sekreter
MADDE 46 – (1) Üniversite idari teşkilatının başı genel sekreterdir. Genel sekreter,

idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Genel sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde

çalışmasını sağlamak.
b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından alınan kararları yü-

rütmek.
c) Senato ile Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılmak, raportörlük

görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağla-
mak.

ç) Alınacak idari personelin seçimine ilişkin usuller ile niteliklerini belirleyip Rektörlük
aracılığı ile Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını sağlamak.

d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
f) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı ol-

mak.
g) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Genel sekretere bağlı olarak atanacak genel sekreter yardımcısı; genel sekreterin

görevlerine yardımcı olur, genel sekreterlik ve Rektörlük tarafından verilecek idari, teknik ve
mali hizmetlerin yürütülmesini ve diğer işleri yapar.

Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokul sekreteri
MADDE 47 – (1) Birim sekreterlerinin görevleri, idari hizmetlerin yürütülmesi ve de-

kan/müdür tarafından verilecek görevleri yapmaktır.
Çalışma esasları 
MADDE 48 – (1) Üniversitede aylık ücretle görev yapan profesör, doçent ve diğer öğ-

retim elemanları bütün çalışmalarını ve zamanlarını Üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar. 
Özlük hakları
MADDE 49 – (1) Üniversitede görev alan personelin çalışma esasları tabi oldukları

kanun hükümlerine göre belirlenir. 
Disiplin
MADDE 50 – (1) Üniversitede görev alan personelin disiplin iş ve işlemlerinde ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 51 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleriyle, halka açık sürekli eğitim

hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri.
ç) Yayın ve satış gelirleri.
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d) Üniversite tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulacak işletmelerden ve
kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.

e) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardım-
lar.

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
g) Eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.
Alım, satım, yapım ve kiralama işleri
MADDE 52 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım, kiralama işleri ve işlemleri

ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Harcama yetkilisi ve mali denetim
MADDE 53 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyet,

Üniversitenin yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.
(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer

kurumlarca yapılır.
(3) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yılso-

nunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Başkanlığa verilir. Bunlar incelenir,
varsa gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve denetime hazır şe-
kilde saklanır.

(4) Üniversitenin, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği
ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli He-
yet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

(5) Mali yılsonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun incelenip
tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna gönderi-
lir.

Üniversiteye ait mallar
MADDE 54 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir.

Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar
usulüne uygun şekilde dosyalanır ve elektronik olarak tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli
Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut Mütevelli Heyet üyelerinin görevleri, görev süreleri

tamamlanana kadar devam eder.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Müte-

velli Heyet Başkanı yürütür.
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaş-

tırma Fakültesi Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fa-

kültesi Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini (ECTS, European Credit Transfer and Accu-

mulation System),
b) ATPL: Havayolu Nakliye Pilotu Lisansını (Airline Transport Pilot Licence),
c) Bölüm: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünü,
ç) Fakülte: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Kurulunu,
e) Okul ücreti: Öğrenim ücreti ve uçuş eğitim ücretinin bütününden oluşan ücreti,
f) PPL: Hususi Pilot Lisansını,
g) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
h) SHY-1: 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans

Yönetmeliği (SHY-1)’ni,
ı) Uçuş Değerlendirme Kurulu: Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
i) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü 
MADDE 5 – (1) Bölüme öğrenci kabulü, 23/1/2022 tarihli ve 31728 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Ancak, bölüme çift ana dal ve yan dal öğrencisi
kabul edilmez.

Öğrenci değişim programları
MADDE 6 – (1) PPL ve ATPL teorik ve fiili uçuş dersleri öğrenci değişim programları

kapsamı dışındadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ile İlgili Esaslar

Kayıt işlemi
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmesi için SHGM tarafından yetkilendiri-

len havacılık tıp merkezlerince düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikasına sahip ol-
maları ve SHY-1’in ilgili maddesinde belirtilen pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen diğer
şartları taşıması gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme işlemleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi  Ön Lisans

ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Kayıt yenileme için
ayrıca ek belge istenmesi Yönetim Kurulu kararıyla olur.

(2) Pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm giymiş veya pilot olmasını engelle-
yecek sağlık problemine sahip olduğu belgelenmiş öğrencinin kaydı yenilenmez, Yönetim Ku-
rulu bu öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Kayıt dondurma
MADDE 9 – (1) Kayıt dondurma işlemleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi  Ön Lisans

ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
(2) Pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm giymiş öğrencinin kaydı dondurulmaz.

Kayıt dondurmayı engelleyen durumlar için ayrıca ek koşulların belirlenmesi Yönetim Kurulu
kararıyla olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve yaz okuluna dair esaslar hakkında Türk Hava

Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.

(2) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile meteorolojik, teknik ve benzeri
koşullara bağlı olarak yarıyıllarda meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi
için akademik takvimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile eğitim yeri yeniden düzenlenebilir.

(3) Gerektiğinde hafta sonu ve tatil günlerinde de teorik uçuş dersleri ve fiili uçuş eği-
timi yapılabilir.

(4) Fakülte Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça yaz okuluna katılıp katılmamak öğ-
rencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları
MADDE 11 – (1) Öğretim programı; akademik dersleri, seçmeli dersleri ve SHGM ta-

rafından belirlenen dersleri kapsar.
(2) SHGM tarafından belirlenen dersler, teorik uçuş dersleri ve fiili uçuş dersleri olmak

üzere iki kategoriden oluşur.
(3) Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak; Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun

onayı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir.
(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön ko-

şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(5) Birinci ve ikinci sınıf programında yer alan zorunlu derslerin tamamından başarılı
olamayan ve SHGM tarafından verilen PPL lisansını alamayan öğrenci, üst sınıflara ait teorik
uçuş ve fiili uçuş derslerine kaydolamaz, bu derslerin eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerine
katılamaz.
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(6) Sorumlu Pilot Uçuşu (PIC, Pilot-in-Command) ikinci aşaması, Aletli Uçuş (IR,
Instrument Rating), Ticari Pilot Lisansı (CPL, Commercial Pilot License), Çok Motorlu Uçuş
(ME, Multi-Engine), Çoklu Mürettebat İşbirliği (MCC, Multi Crew Cooperation) uygulama-
larına ait derslere kayıt olunabilmesi için SHGM tarafından yapılan ATPL Pilot Sınavlarının
tamamından başarılı olunması ve ICAO derecelendirme cetveline göre en az operasyonel seviye
İngilizce dil yeterliğine sahip olunması zorunludur.

Teorik uçuş eğitimleri
MADDE 12 – (1) Teorik uçuş eğitimleri PPL ve ATPL derslerini kapsar.
(2) PPL teorik derslerine başlamak için bu derslerin ön koşul derslerini başarmış olmak

gerekir. 
(3) SHGM tarafından verilen Hususi Pilot Lisansını (PPL) alamayan öğrenciler, Hava-

yolu Nakliye Pilot Lisansı (ATPL) eğitimi teorik derslerine ve uygulamalı uçuş eğitimlerine
başlayamazlar.

(4) Öğretim programı ile ilgili diğer hususlarda Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Uygulamalı uçuş eğitimleri 
MADDE 13 – (1) Fiili uçuş eğitimi, PPL ve ATPL uygulamalı uçuş derslerini kapsar.
(2) Fiili uçuş eğitimi ve diğer uçuş eğitimleri, anlaşmalı uçuş okulu ile yapılan protokol

çerçevesinde SHGM düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
(3) Fiili uçuş eğitimi gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ile Ankara ili dışında da

yapılabilir. Bu durumda ulaşım, kalma, iaşe gibi ihtiyaçlar öğrenci tarafından karşılanır.
(4) Tazeleme uçuşu yapmak isteyen öğrenci ücretini ödemek şartıyla (Pay-to-Fly ola-

rak), okulun müsait olduğu zamanda yapabilir.
(5) Pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm giyen veya pilot olmasını engelleyecek

sağlık problemine sahip olduğu belgelenen öğrenciler bu durumlarını en geç 15 gün içinde bö-
lüme yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Böyle öğrencilerin uygulamalı uçuş eğitimleri dur-
durulur. 

(6) Uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle anlaşmalı uçuş okulunun
Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilmiş olan öğrenciler hakkında fakültenin ilgili kurulları
işlem yapar.

Devam zorunluluğu 
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, PPL/ATPL teorik derslerine ve uygulamalı uçuş dersle-

rine %100 devam etmek zorundadırlar.
(2) Fiili uçuş eğitimlerine ilişkin devam zorunluluğunun takibi, fiili uçuş eğitimini veren

Onaylı Eğitim Organizasyonunun (ATO) sorumluluğundadır.
Derslerden muafiyet 
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, PPL/ATPL teorik ve uygulamalı uçuş derslerinden muaf

tutulamazlar.
(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun pilotaj lisans programında eğitim alıp sonra-

sında bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin hangi akademik ve seçmeli ders/derslerden muaf ola-
cağı Muafiyet ve İntibak Komisyonunda karara bağlanır.

Ders tekrarı 
MADDE 16 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı ol-

dukları teorik uçuş ve fiili uçuş derslerini tekrar edemezler.
Ders materyalleri 
MADDE 17 – (1) Teorik ve uygulamalı uçuş eğitimlerinde ihtiyaç olan kitap, dokü-

manlar, kişisel ders aletleri (Flight Computer, Plotter ve benzeri) ve kıyafetlerin bedelleri öğ-
renci tarafından karşılanır. 
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Okul ücreti
MADDE 18 – (1) Okul ücretleri ile ödeme takvimi, her yıl Üniversite Yönetim Kuru-

lunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Kayıt sildirme talebinde bulunan Bölüm öğrencilerinin ödediği öğrenim ücretinden

yapılacak iadeler hakkında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır; ancak uçuş ücretinden yapılacak iadeler Mütevelli
Heyet kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Mezuniyet

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Fiili uçuş derslerinin sınavları fiili olarak uçakta ve simülatörde ger-

çekleştirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapı-
lır.

(2) Fiili uçuş dersleri dışında kalan derslerin sınavlarında, Türk Hava Kurumu Üniver-
sitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlara ilişkin hükümleri uy-
gulanır.

(3) SHGM tarafından gerçekleştirilen kontrol uçuşları (Check-Flight) bedelleri öğrenci
tarafından karşılanır. 

Notlar
MADDE 20 – (1) Ders başarı notu; yarıyıl içinde yapılan sınavların, ödevlerin, uygu-

lamalı çalışmaların ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir.
(2) Teorik uçuş dersleri için değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, kat-

sayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir. İlgili öğretim elemanı aşa-
ğıdaki tabloyu uygular, bağıl değerlendirme yapamaz. Fiili uçuş derslerinin değerlendirilme-
sinde ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liğinde belirtilen P ve S notları kullanılır.

Notlar AA BA BB CB FF
Katsayı 4,00 3,50 3,00 2,50 0,00
Aralık 90-100 85-89 80-84 75-79 0-74
(3) Teorik ve fiili uçuş dersleri haricinde kalan diğer dersler için değerlendirmede, Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

(4) Derslere devam koşulunun sağlanmaması durumunda öğrencilere, ilgili ders için
NA notu verilir. NA notunun ağırlık katsayısı sıfırdır.

(5) Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı sayılmak için öğrencilerin AA, BA, BB,
CB ve S notlarından birini alması gerekir. Öğrenciler, FF, NA ve U notu aldıkları derslerden
başarısız sayılır.

(6) Ortalamaya katılmayan notlar için Türk Hava Kurumu Üniversitesi  Ön Lisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet
MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin bölümü başarıyla bitirebilmesi için; 240 AKTS kre-

disini tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması, teorik uçuş derslerinde en az
CB alması, fiili uçuş derslerinde ise geçer not olarak S alması ve ATPL (frozen) lisansını almış
olması gerekir.

SHGM sınavları
MADDE 22 – (1) SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavları ve verilen/onaylanan

pilot lisansları için SHGM düzenlemelerinin ilgili hükümleri uygulanır. 
(2) SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavları, fiili uçuş sınavları ve SHGM tara-

fından verilen/onaylanan pilot lisansları için SHGM’ye başvurmak ve işlemleri takip etmek
öğrencinin sorumluluğundadır.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve uyum kuralları 
MADDE 23 – (1) Uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle öğrenci

anlaşmalı uçuş okulu tarafından Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilir. Disipline ilişkin
diğer hallerde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Uçuş disiplinsizliği ve/veya
uçuşa uyumsuzluk nedeniyle Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilmiş olan öğrencinin bir
defaya mahsus başka bir uçuş okulunda eğitim alması sağlanır. Öğrencinin uçuş disiplinsizliği
ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle tekrar Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi ha-
linde Yönetim Kurulu öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

a) Uçuş disiplinsizliği halleri şunlardır: 
1) Uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş görevlerle ilgili olarak uçuş öğretmeninin tali-

matlarına uymamak.
2) Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak.
3) Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak.
4) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak.
5) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya girişmek.
6) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek.
7) Hava trafik otoritelerince verilmiş talimatlara bilerek uymamak.
8) Uçuş Değerlendirme Kurulu tarafından uçuşla ilgili belirlenecek kurallara uymamak. 
b) Uçuşa uyumsuzluk halleri şunlardır: 
1) Uygulamalı uçuş derslerine ait safhalarda görevle ilgili yeterli gelişmeyi göstereme-

miş olmak. 
2) Uçuştan çekinme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaş-

mış olmak. 
3) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getir-

mesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarına sahip olduğunu
uygun bir sağlık raporu ile belgelemek. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türk Hava Kurumu

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato, Üni-
versite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 23/11/2011 tarihli ve 28121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölüme

kayıtlı olan öğrencilere, 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Hava Kurumu Üniver-
sitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin öğ-
renciler lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen diploma programlarına ilişkin eğitim

ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim

ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

b) Birim: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarını,

c) Bölüm: Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesindeki bölüm veya programı,

ç) Bölüm başkanlığı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesindeki bölüm veya prog-

ram başkanlıklarını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

f) İlgili yönetim kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul veya

meslek yüksekokullarının yönetim kurulunu,

g) Kredi: Dersin ulusal veya AKTS kredisini,

ğ) Müdür: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yüksekokul veya meslek yüksekokulla-

rının müdürünü,

h) Mütevelli Heyeti: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünye-

sinde bulunan diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senatonun önerisi üzerine Mü-

tevelli Heyetin onayından sonra YÖK kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen

esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kabul 

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kurum

içinden ve kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

Dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans program-

larına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-

vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemleri

Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci 

MADDE 10 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan ki-

şiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmak koşuluyla, ilgili yönetim kurulu kara-

rıyla açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Özel öğrencilerin kabulüne ilişkin

esaslar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esas-

lara göre yürütülür.

(2) Özel öğrenci başvurusu ve kaydı en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekle-

me-bırakma dönemi içinde yapılır. Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki

dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir. 

(3) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan normal ders yükü kadar ders alabilirler

ve aldıkları dersler başına belirlenen öğrenim ücretini öderler. 

(4) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yarar-

lanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine

uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede

aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.
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(5) Özel öğrenciler için yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dik-

kate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

Öğrenci değişimi 

MADDE 11 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer

yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. 

(2) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan an-

laşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları, ikili an-

laşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır. 

(3) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders

almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre

ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde

gelen öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uy-

maları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede al-

dıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(4) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniver-

site öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde

öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin

intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fa-

külte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı sü-

resi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Çift anadal ve yan dal programları 

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-

çevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve takvim 

MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört hafta olan (yetmiş iş günü)

iki yarıyıldan oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına

göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir. Ancak, Senato kararıyla dersler yıllık olarak da

düzenlenebilir.

(2) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu

en az yedi haftalık ders süresi olarak düzenlenir. Takip eden hafta içerisinde sınav yapılır. Yaz

okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine

eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu, lisans eğitimi için ön-

görülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen öğrenim süresi, normal

öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve

öğretim ücreti dışında, yaz okulu eğitim ve öğretim hizmetine karşılık alınır.
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(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından

onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Öğretim dili ve dil yeterliği

MADDE 14 – (1) Üniversite diploma programlarında öğretim dili Türkçe veya İngi-

lizcedir.

(2) Ana dili program öğretim dilinden farklı olan öğrencilerin bölüme başlayabilmeleri

için program öğretim dilindeki yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

(3) Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine İngilizce yeterliklerini Üni-

versitenin İngilizce yeterlik sınavından veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen, ge-

çerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlardan aldıkları geçer not ile belgelendi-

ren öğrenciler doğrudan başlayabilirler.

(4) Öğrenciler geçerli dil yeterlik belgesini güz dönemi derslerinin başlama tarihine ka-

dar sunmakla yükümlüdür.

(5) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler Yabancı Diller Bölümüne ilişkin

mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülen İngilizce Hazırlık

Programında öğrenim görürler.

(6) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan

muafiyet koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili usul ve esaslarda Ya-

bancı Diller Bölümüne ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Üniversite lisans programlarına kayıtlı olan ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler,

eğitim dili %100 İngilizce olan üniversitelerin yabancı dil hazırlık eğitimini almış ve

yeterlik/muafiyet sınavını başarı ile geçmiş olmaları koşuluyla Üniversitede yabancı dil eğiti-

minden muaf tutulurlar.

(8) Ana dili Türkçe’den farklı olan öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri, Türkiye

Cumhuriyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları

veya Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri tarafından verilen Türkçe kurs-

larından başarılı olmaları ve/veya söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen

Türkçe yeterlik sınavlarından başarılı olmaları durumunda öğretim dili Türkçe olan program-

larda eğitime başlayabilirler.

(9) Öğretim dili Türkçe olan programlar için dil yeterlik koşulunu sağlayamayan öğ-

renciler, programa kabul edildikleri takdirde ilgili merkez ya da Üniversitenin anlaşmalı olduğu

kurum ve kuruluşların Türkçe öğretim merkezleri tarafından yürütülen Türkçe kurslarına devam

ederler. Öğrencilerin programa başlayabilmek için bu kurslardan başarılı olmaları ve yeterlik

belgelerini güz dönemi derslerin başlama tarihine kadar sunmaları gerekmektedir.

(10) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında

da uygulanır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri

ya da belirledikleri vekilleri aracılığıyla yüz yüze ya da elektronik ortamda, akademik takvimde

belirtilen tarih aralığında, istenen belgeleri sağlamak ve öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla

kayıt yaptırabilirler.
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(2) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt koşulları ve kayıt için istenen belgeler Senato tara-

fından belirlenir ve ilan edilir. 

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen aday-

ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz

sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış ol-

duğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt yenileme 

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik tak-

vimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer

yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle Üniversiteye ka-

yıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Dönem kaydını yaptıran öğrenciler derslere kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. 

(3) Süresi içinde dönem kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler, akademik takvimde belir-

tilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli

olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getir-

mekle yükümlüdür. 

(4) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler,

kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde

derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dö-

nemlerde öğrencilerin bursu kesilir (varsa nakit ve benzeri bursları dâhil), ancak geri dönmek

üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir (ek burslar dâhil) ve bu öğrenciler kendi

giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini

öderler. Kayıtsız olarak geçen süreler öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır.

Azami öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statü-

sünde kalmaları durumunda ilişik kesme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür. 

(5) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir. 

(6) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili fakülte de-

kanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu

dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla ka-

yıtlarını yenileyebilirler. 

(7) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt

yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim

programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak

dersler için ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile intibak ya-

pılır.

(8) İngilizce Hazırlık Programı tekrarı yapacak öğrencilerin müteakip yılda sadece bir

defa olmak üzere kayıt yenileme hakkı bulunmaktadır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik

haklarından yararlanamazlar.
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Öğrenim ücretleri ve burslar 

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akade-

mik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim üc-

retlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya

dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti mua-

fiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurul ka-

rarı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. 

(3) Öğrenci, kayıt yaptırdığı yıl Üniversite tarafından taahhüt edilen süre ve koşullarla

burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin il-

gili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve

burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Normal öğrenim süresi içinden mezun olamayan öğrenciler dönem kayıt ücretinin

yanı sıra kayıt oldukları ders başına ücret ödemekle yükümlüdürler. Dönem kayıt ücreti ve

derslerin ücretlendirilmesinde esas alınacak temel birim ve ücreti, Yönetim Kurulunun önerisi

ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(5) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti

dışında öğrenim ücretine tabidir. Ücretlendirmede esas alınacak temel birim ve ücreti Yönetim

Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler kayıt oldukları derslerin ücretlendir-

mesinde esas alınacak temel birim ve ücreti Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyetinin

onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Akademik danışmanlık 

MADDE 18 – (1) Diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin

akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili bölüm

tarafından bölüme başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde bölüm öğretim elemanları

arasından biri danışman olarak atanır. 

Öğrenim programları 

MADDE 19 – (1) Bölüm öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksek-

okulu kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, program-

dan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri ça-

lışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin notlandırma türü

ve dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere derslerin normal öğrenim süresindeki

dönemlere dağılımı belirtilir. 

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Karar-

larda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir.

Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır. 

Zorunlu ve seçmeli dersler 

MADDE 20 – (1) Bölüm öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli

olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler

ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir. 
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Ön koşul ve yan koşul dersleri 

MADDE 21 – (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması

gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp geçer not ile tamamlanmış

ders/dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi, çalışma ve benzeri yükümlülükler

belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alınan en son not

geçerlidir. 

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi

denir. Bu derslere birlikte kayıt olunur, dersler birlikte bırakılır veya derslerden birlikte çekilinir.

Yan koşul dersi önceki bir dönemde geçer not ile tamamlanmış ise bu ders özelinde yan koşul

şartı sağlanmış kabul edilir. 

(3) Öğrenciler, ön koşulunu/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulu-

sal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede

ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından

ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu/yan koşulunu sağlamak için kul-

lanılabilir. 

Ders yükü 

MADDE 22 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam AKTS kredisidir. 

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğ-

rencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş

olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz. Alınabilecek en fazla ders yükü;

a) Diploma programının birinci dönemine güz döneminde başlayan öğrenciler için sa-

dece birinci dönemlerinde 30 AKTS kredisidir. 

b) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS

kredisidir. 

c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrenciler için 36 AKTS

kredisidir.

ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrenciler için 42 AKTS

kredisidir.

d) Çift anadal yapan öğrenciler için genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS

kredisidir. 

e) En az 24 AKTS kredisi transfer ederek lisans programına başlayan öğrenciler, transfer

edilen derslerden oluşan genel not ortalamalarına göre, lisans programına başladıkları ilk dö-

nemde (c), (ç) veya (d) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler. 

f) 23 AKTS kredisi veya altında ders transfer ederek lisans programına başlayan öğ-

renciler ile ders transfer ettikleri halde genel not ortalaması oluşmayan öğrenciler, lisans prog-

ramına başladıkları ilk dönemlerinde (a) bendinde belirtilen ders yükünü alabilirler. 

(3) Bir yaz okulunda Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek

staj dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 21 AKTS kredisidir.
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Ders transferi 

MADDE 23 – (1) Üniversite diploma programında kayıtlı bir öğrenci; daha önce kayıtlı

olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu diploma progra-

mındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla ders transferi isteğinde bulunabilir. Öğ-

rencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, Üni-

versitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine transfer edilecek

olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi

derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu ta-

rafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yapılır. Üniversitede alınan derslerin transfer edilmesi durumunda bu dersler kredi

ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir.

(2) Öğrencinin ders transferi başvurusunu, ilan edilen belgeler ile birlikte Üniversiteye

ilk kaydı sırasında ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne

yapması gerekir. Öğrenci, öğrenim programında eğitimine başladığı ilk dönem için akademik

takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma son gününden sonra ders transferi talebinde buluna-

maz. 

(3) Ders transfer taleplerinin öğrenim dilinden bağımsız olarak değerlendirilmesi ve

intibakı yapılan iki ders arasında ders içeriklerinin uyuşması gerekir.

(4) Transfer edilen derslerin intibak kredileri toplamı dikkate alınarak, transfer edilen

her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim

süresinden düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az

24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kre-

disi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması

durumunda bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.

Ders kayıtları 

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının reh-

berliğinde şahsen veya çevrimiçi kayıt yaptırmak zorundadırlar. 

(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını ta-

mamlamayan öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını ye-

nilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-

mez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz. 

(4) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman ça-

kışması ile kayıt olunamaz. Daha önce notu oluşmuş bir dersin başka bir ders ile çakışarak alı-

nabilmesi ile ilgili kurallar, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile

belirlenir.

Ders ekleme-bırakma 

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik

hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma

süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz. 
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(2) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan

öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıtlarını takip eden bir hafta içinde

yapılmak şartıyla, ders ekleme-bırakma dönemi sonrasına kalabilir. 

Dersten çekilme 

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları

derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra

dersten çekilme yapılamaz. 

(2) Güz ve bahar dönemlerinin her birinde öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla

ikisinden çekilebilirler, ancak tümünden çekilemezler. Çekilinen dersler not belgesinde göste-

rilir. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır ve not belge-

sinde gösterilmez. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir öğrenim ücreti

iadesi yapılmaz ve mahsup edilmez. 

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, ders tekrar edilmemiş

sayılır ve öğrencinin dersten en son aldığı dönem sonu ders notu geçerli olur. 

Ders tekrarı 

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu dersleri tek-

rarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya müfredatta

ilgili seçmeli ders şartını sağlayan başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine say-

dırarak tekrarlayabilirler. 

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine

getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz. Ancak, bu dersler

not belgesinde gösterilir. 

(3) BB veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, not ortalaması hesaplamalarında kullanılır;

ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir. 

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden transfer iste-

ğinde bulunan öğrenciler, transfer edilen dersler karşılığında muaf tutuldukları dersi, Üniver-

sitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar. 

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma 

MADDE 28 – (1) Üniversite diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir

yükseköğretim kurumunda verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması,

öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun

onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dü-

zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirle-

nen esaslara göre yürütülür. 

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde alabileceği ders yükü her bir dönem için bu

Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz okulunda alabileceği ders yükü bu

Yönetmelikte belirtilen yaz okulu ders yükünün üzerine çıkamaz.
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(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden

kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanların, bunların

kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf

tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından değerlen-

dirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Öğrencinin alıp başardığı dersin öğretim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf

tutulacağı dersin öğretim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde

dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak

ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 

(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim

süresinden sayılır. 

(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler, bitirme projeleri dersleri ve ilgili akademik

birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alına-

maz. Üniversitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz

okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı ol-

dukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekir: 

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki

dersin içerik, kredi ve öğretim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili

akademik birim tarafından ilan edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması ge-

rekir. 

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğretim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili aka-

demik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir. 

c) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı

kredi ve dersleri de göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında

kredi ve not uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar. 

Devam zorunluluğu 

MADDE 29 – (1) Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam şartı aranır.

Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu sınavlarına katıla-

maz ve o dersten başarısız sayılır.

(2) Derslere devam koşulunun ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim

elemanı tarafından belirlenerek dönem başında ilan edilir. 

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. 

(4) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-

kinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devam-

sızlık hesabında dikkate alınmaz. 

Sınavlar 

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar, proje, ödev ve uygulama

gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların dönem sonu ders notuna katkısı ilgili dersin öğretim

elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır. 
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(2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sı-

nav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. 

(3) Mezun olunabilmesi için devam koşulunu yerine getirerek başarısız olunmuş sadece

tek dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenir. 

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlarından ba-

şarısız sayılırlar. Öğrencilere; güz ve bahar dönemlerinde, katılamadıkları dönem içi çalışma

ve sınavlar için, yaz döneminde ise, katılamadıkları dönem içi veya dönem sonu çalışma ve sı-

navları için Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Güz

ve bahar dönemlerinde, dönem sonu (final) sınavlarına ve yaz okulu sonu (final) sınavına girme

koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrenci için bu maddede belirtilen koşullara uygun

olarak telafi hakkı tanınabilir. Telafi yöntemine öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul/mes-

lek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa

olsun kullanamayan öğrencilere ikinci bir telafi hakkı verilmez. Telafi sebepleri ve bunlara iliş-

kin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir

adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim

kurulunca karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma

tarihinden sonraki beş iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fa-

külte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir. 

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi

kaydıyla, vefat tarihini takip eden otuz gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi

ve fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvurması duru-

munda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır. 

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-

kinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen

esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yük-

sekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç

beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu mü-

dürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. 

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin biti-

minden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte

dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yük-

sekokul/meslek yüksekokulu müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi

için, üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurabilir. Dersin öğretim elemanı/elemanları

bu komisyonda yer almaz. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden

itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yük-

sekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.
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Notlar ve işaretler 

MADDE 32 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen sü-
reler içinde, dönem sonu ders notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Gerekli
olması halinde, derslerin özel durumlarını belirtmek için belli işaretler de kullanılabilir.

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu ders notları ve bu notlara karşılık gelen kat-
sayıları ve 100 puan üzerinden sayısal karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bunlardan
en düşük geçer not DD notu olup, FF notu dersten başarısız olunduğunu belirtir. Dersin değer-
lendirilmesinde aşağıdaki tablo referans alınabileceği gibi bağıl değerlendirme de kullanılabilir.

Not AA BA BB CB CC DC DD FF
Katsayı 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,00
Aralık 90-100 85-89 80-84 70-79 60-69 50-59 45-49 0-44
(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu ders notları aşağıda belirtilmiştir. Bun-

lardan S notu geçer not olup, U notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.
Not Katsayı Açıklama
S 0,00 Başarılı
U 0,00 Başarısız

(4) Derslerin özel durumlarını belirtmek için kullanılabilecek işaretler şunlardır: 
a) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli

koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. Bu
süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle baş-
vurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim
kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna ka-
dar uzatılabilir.

b) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Lisans ve ön lisans programlarına kabul edilmiş
İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.

c) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına
dâhil edilmez.

ç) P (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü
gösterir; ortalama ve kredi hesabına dâhil edilmez. Bu işaretin mezuniyetten önce bir nota çev-
rilmesi gerekir.

d) NA (devamsızlık); dersin devam koşulunun sağlanmadığını gösterir, ortalamaya ve
kredi hesabına dâhil edilir. NA notunun ağırlık katsayısı sıfırdır.

Not ortalamaları 

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu ağırlıklı dönem ortala-
ması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değerleri ile izlenir. Bu Yönetmeliğin
ilgili madde hükümleri ve kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerini
yerine getiren öğrencilerin mezuniyetlerine AGNO ile karar verilir. 

(2) Ağırlıklı dönem ortalaması, öğrencinin herhangi yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgül-
den sonra iki basamak yürütülür ve sonuç yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri ağırlıklı
dönem ortalaması hesaplanmasında dikkate alınmaz.
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(3) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre

hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bu-

lunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift

anadal dersleri ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Notların açıklanması ve not belgeleri 

MADDE 34 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları,

akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra

oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. 

(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve

dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin

isteği üzerine düzenlenir. 

Notlarda maddi hata 

MADDE 35 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek

maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksek-

okul/meslek yüksekokulu müdürü onayı ile yapılır. 

(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde

belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten

sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavla-

rının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul/mes-

lek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla olur. 

Başarılı ve başarısız öğrenciler 

MADDE 36 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2,00 olan

öğrenci yeterli, genel not ortalaması en az 2,00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır. 

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan ve herhangi bir disiplin cezası bulun-

mayan öğrencilerden, ilgili dönemde en az 24 AKTS kredisi tamamlamış olmak koşuluyla dö-

nem sonunda ağırlıklı dönem not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur; 3,50 ve üstü olan-

lar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. 

Lisans ve ön lisans diploması 

MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/ön lisans diploma programından

herhangi bir dönem sonunda mezun olup diploma alabilmesi için aşağıdaki tüm koşulları sağ-

laması gerekir: 

a) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri

ve varsa ek yükümlülükleri başarı ile tamamlamak.

b) Mezuniyet için tamamladığı toplam kredi lisans programlarında en az 240 AKTS

kredisi ön lisans programlarında en az 120 AKTS kredisi olmak.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmak.

ç) Üniversitede lisans programlarında en az iki dönem, ön lisans programında en az bir

dönem kayıtlı bulunmuş olmak ve mezuniyet öncesi son döneminde diploma alacağı programın

kayıtlı öğrencisi olmak.

d) Mezuniyet yükümlüklerine sayılan lisans programlarında en az 60 AKTS kredisini

ön lisans programlarında en az 30 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı olduğu derslerden ta-

mamlamak.
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(2) Öğrenciler, lisans diploması/ön lisans diploması almaya hak kazandıkları dönem

sonu itibarıyla, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı

ile ilgili diploma programından mezun edilirler. 

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programında öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak

ilgili programın öğrenim programında ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli

dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zo-

runlu dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve alması ve başarması gereken

tüm derslerin genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat

hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Dip-

lomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet bel-

gesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın

kaybı halinde dilekçe ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurulması koşuluyla,

yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve ka-

yıp sayısına ilişkin ibare konulur. 

(5) Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen

şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar.

Kayıt dondurma 

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel,

akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma

talebinde bulunabilirler. 

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-

leyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdür-

lüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu

tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere,

toplamda lisansta en fazla dört dönem için, ön lisansta ise en fazla iki dönem izin verilebilir.

Zorunlu hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Azami öğrenim süresini

dolduran öğrencilere kayıt dondurma izni verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim

süresinden sayılmaz. 

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-

mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-

sını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra

kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğ-

renim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş

oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.

(4) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları

dersler, kayıtlarından düşürülür. 

(5) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz

edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir. 
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(6) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak su-

retiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrenciler-

den; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, ya-

zılı olarak ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvuruda

bulunması gerekir. Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu

kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt

yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Öğrenim süresi 

MADDE 39 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem

(dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). Ön lisans

diploma programlarında ise normal öğrenim süresi 4 dönem (2 akademik yıl), azami öğrenim

süresi 8 dönemdir (4 akademik yıldır). İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen

süreler öğrenim süresine dâhil değildir. 

(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler,

normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler. 

(3) Lisans/ön lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olama-

yan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik

kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tara-

fından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

Üniversiteden ayrılma 

MADDE 40 – (1) Öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe

ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvur-

dukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk

eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi

durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve

ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz. 

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma

ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi

yapılır. Ders ekleme-bırakma süreleri geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz okulunun öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniver-

siteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz. 

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-

cinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için

Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. 

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-

da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra

Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten

çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte

kayıtlarına geçirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri 

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

Tebligat 

MADDE 42 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır.

Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri ya-

zışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle

tamamlanmış sayılır. 

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Üniver-

sitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik

bildiren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapıl-

mış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

(2) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu eğitim-öğretim programındaki farklılıklara

ilişkin hususlar ile diğer konular, ilgili birimlerin kurulları ve Senatonun belirlediği esaslarla

düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 44 – (1) 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava

Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2022 – Sayı : 31728



23 Ocak 2022 – Sayı : 31728 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 875 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 876 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 842 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 



23 Ocak 2022 – Sayı : 31728 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

 
 866 

—— • —— 
Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 862 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından:  
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “YILDIRIM BEYAZIT MAH.12050 ADA 5 PARSELDE 

ADA A BLOK 40 DAİRE + 2 DÜKKAN KENT. DÖN. KONUTU YAPILMASI İŞİ” ve 
““YILDIRIM BEYAZIT MAH.12050 ADA 5 PARSELDE ADA B BLOK 40 DAİRE + 2 
DÜKKAN KENT. DÖN. KONUTU YAPILMASI İŞİ” 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a 
(36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Kayseri, İlçesi : Melikgazi , Semti: Yıldırım Beyazıt mahallesi, Pafta Ada/Parsel : 
12050/5 

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 12050 ADA 5 PARSEL 

 İŞİN ADI 
MUAMMEN 

BEDEL 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1. İHALE 

12050 ADA A 
BLOK 40 DAİRE + 
2 DÜKKAN KENT. 

DÖN. KONUTU 
YAPILMASI İŞİ 

16.716.053,72 02.03.2022 10:00 

2. İHALE 

12050 ADA B 
BLOK 40 DAİRE + 
2 DÜKKAN KENT. 

DÖN. KONUTU 
YAPILMASI İŞİ 

16.726.488,74 02.03.2022 11:00 

1- İhale 02.03.2022 tarihinde Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

2- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  
 A- Kanuni ikametgahı olması,  
 B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

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

Belgesi;  
 a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

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

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

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

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

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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 E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

 F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,  

 G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
İş deneyim belgeleri; 
 H-İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 
ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %40 undan den az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

 İ- Muhammen bedelin % 40 den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III 
B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 
adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış 
bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

 J- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 
Mimarlık´tır.  

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 
mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 
olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.  

 K- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

 L- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz. 

 M- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 
Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 
bulundurmak zorundadır. 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

İNŞAAT TEKNİKERİ 

    

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre 
iş başında bulundurmadığı takdirde; 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

  

MÜHENDİS & MİMAR 

 TEKNİKER 

300 

150 

ceza uygulanır. 
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3- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 

adresinde görülebilir . 500 TL (beşyüztl) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur. 

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci 

maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması 

şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. 

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

6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 

şarttır.  

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.  

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

9- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır. 

 896/1/1-1 

—— • —— 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından:  

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “YILDIRIM BEYAZIT MAH.12051 ADA 4 PARSELDE 

ADA A BLOK 36 DAİRE + 2 DÜKKAN KENT. DÖN. KONUTU YAPILMASI İŞİ” ve 

““YILDIRIM BEYAZIT MAH.12051 ADA 4 PARSELDE ADA B BLOK 40 DAİRE + 2 

DÜKKAN KENT. DÖN. KONUTU YAPILMASI İŞİ” 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a 

(36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Kayseri, İlçesi : Melikgazi , Semti: Yıldırım Beyazıt mahallesi, Pafta Ada/Parsel 

12051/4 

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 12050 ADA 5 PARSEL 

 İŞİN ADI 
MUAMMEN 

BEDEL 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1. İHALE 

12051 ADA A 

BLOK 36 DAİRE + 

2 DÜKKAN KENT. 

DÖN. KONUTU 

YAPILMASI İŞİ 

12.292.816,93 23.02.2022 10:00 

2. İHALE 

12051 ADA B 

BLOK 40 DAİRE + 

2 DÜKKAN KENT. 

DÖN. KONUTU 

YAPILMASI İŞİ 

13.651.642,09 23.02.2022 11:00 

1- İhale 23.02.2022 tarihinde Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi 

Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

2- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

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

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

 a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

 b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

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

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

 E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

 F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,  

 G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
İş deneyim belgeleri; 
 H-İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 
ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %40 undan den az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

 İ- Muhammen bedelin % 40 den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III 
B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 
adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış 
bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

 J- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 
Mimarlık´tır.  

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 
mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 
olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.  

 K- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

 L- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 
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 M- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 

bulundurmak zorundadır. 

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

İNŞAAT TEKNİKERİ 

    

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre 

iş başında bulundurmadığı takdirde; 

1- (Mesleki ünvan) için TL/Gün 

  

MÜHENDİS & MİMAR 

 TEKNİKER 

300 

150 

ceza uygulanır. 

 

3- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 

adresinde görülebilir . 500 TL (beşyüztl) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur. 

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci 

maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması 

şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. 

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

6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 

şarttır.  

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

9- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır. 

 896/2/1-1 

—— • —— 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından:  

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “YILDIRIM BEYAZIT MAH.12052 ADA A GİRİŞ 36 

ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN VE B GİRİŞ 36 ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU YAPILMASI İŞİ ” 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a 

(36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Kayseri, İlçesi : Melikgazi , Semti: Yıldırım Beyazıt mahallesi, Pafta Ada/Parsel 

12052/5 
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1- İhale 09.03.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

2- Bu işin muhammen bedeli 22.438.765,44 TL’dir 

( Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır. ) 

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

 A- Kanuni ikametgahı olması,  

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

ile elektronik posta adresi,  

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

Belgesi;  

 a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

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

 b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

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

Sirküleri; 

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

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

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

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

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

 F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,  

 G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

İş deneyim belgeleri; 

 H-İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %40 undan den az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

 İ- Muhammen bedelin % 40 den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III 

B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 

adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış 

bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

 J- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 

Mimarlık´tır.  
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Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 

olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.  

 K- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

 L- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

 M- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 

bulundurmak zorundadır. 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

İNŞAAT TEKNİKERİ 

    

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre 

iş başında bulundurmadığı takdirde; 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

  

MÜHENDİS & MİMAR 

 TEKNİKER 

300 

150 

ceza uygulanır. 

4- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 

adresinde görülebilir . 500 TL (beşyüztl) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur 

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci 

maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması 

şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. 

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

7- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 

şarttır.  

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.  

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

10- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır. 

 896/3/1-1 
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ARSA KİRAYA VERİLECEKTİR 
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

 
    833/1-1 

—— • —— 
ARSA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

 
    834/1-1 
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ARSA KİRAYA VERİLECEKTİR 
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

 
    835/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 124 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Pendik c) Mahallesi/Mevki: Dolayoba 

d) Pafta No: - e) Ada No: 10361 f) Parsel No: 4 

g) Yüzölçümü: 3.770,86 m²  h) Satılacak Hisse Oranı: 110091/377086 ı) Halihazır: İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 3.963.276.-TL 

4) Geçici Teminatı:    118.898,28 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati: 
09 Şubat 2022 - 10:00 Son teklif verme tarih ve saati: 08 Şubat 2022 

Saat:16:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer: 
Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul 

7) İhale Usulü: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 
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8) İhale şartnamesi: 

Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz 

görülebilir.  

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 
zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
geç 08 Şubat 2022 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 08 Şubat 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 
34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 08 Şubat 2022 saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İlan olunur. 908/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgesinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliğini 

tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 16 izin belge nolu BAYSAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 18.01.2022 tarih ve 2742238 sayılı Olur'u ile 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 895/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Wali Petrol Limited Şirketi’nin, I44-a2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 19.01.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    887/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Wali Petrol Limited Şirketi’nin, I44-b1 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 19.01.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    887/2/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İlim Penceresi Vakfı 

VAKFEDENLER: Vecihi CAN, Ömer YAĞMUR, Hayrettin YILDIZ, Mustafa ÖZKAN, 

Necmettin YAĞMUR. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.12.2021 tarihinde kesinleşen ve 24.11.2021 

tarihli ve E: 2021/638, K: 2021/717 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Manevi değerler eğitimi ile çocukları ve gençleri bilinçlendirmek, 

ihtiyacı olan öğrencilere öğrenim bursu sağlamak, ihtiyaç sahibi insanlara maddi yardımda 

bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası). 

YÖNETİM KURULU: Vecihi CAN, Ömer YAĞMUR, Hayrettin YILDIZ, Mustafa 

ÖZKAN, Necmettin YAĞMUR. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları yönetim kurulunun belirleyeceği vakıf 

veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    871/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 17*******88 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulhalük ATİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 
15.10.2020 gün, 2020/2877-3068, 2020/2878-3069 sayılı ve 30.12.2020 gün, 2020/3232-3427, 
2020/3224-3419, 2020/3236-3431, 2020/3238-3433 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten 
Çıkarma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir 
Cezaların uygulanmasına 12.10.2021 tarihinde başlanmıştır. 

2- Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 20*******52 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Celal DİL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 21.09.2021 gün, 
2021/4, 2021/5, 2021/6 sayılı kararları ile 3 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 
Alıkoyma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir 
Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 
cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 25.08.2023 tarihinde başlanacak olup, 27.08.2026 tarihinde 
son bulacaktır. 

3- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 
15.10.2020 gün ve 2020/2854-3045 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 
uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının 
bitiş tarihi esas alınarak, 03.07.2026 tarihinde başlanacak olup, 03.07.2027 tarihinde son 
bulacaktır. 

4- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 34*******86 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Ahmet Ziya ŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 15.10.2020 gün, 
2020/2837-3028, 2020/2843-3034 ve 2020/2844-3035 sayılı kararları ile 3 ayrı “Meslekten 
Çıkarma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir 
Cezaların uygulanmasına 14.10.2021 tarihinde başlanmıştır. 

5- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 52*******82 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci İsmet BELİKTAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 17.12.2020 gün, 
2020/3166-3361, 2020/3367-3362 sayılı ve 10.12.2020 gün, 2020/3047-3240, 2020/3048-3241 
sayılı kararları ile 4 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları, 
01.10.2020 gün, 2020/2820-3011 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. 
Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 
cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 17.06.2022 tarihinde başlanacak olup, 21.12.2026 tarihinde 
son bulacaktır. 

6- Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 54*******10 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Oktay TUTKUN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 08.10.2021 gün ve 131 
sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.12.2021 tarihinde başlanmıştır. 

7- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 39*******58 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Beyazıt GÜLSEVEN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 24.06.2021 gün, 
2021/24, 25, 26 ve 27 sayılı kararları ile 4 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezaları verilmiş, süresinde 
itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 26.11.2021 
tarihinde başlanmıştır. 

8- Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******98 TC. Kimlik No.lu, Yeminli 
Mali Müşavir Ali ŞAHİN’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.06.2021 gün ve 2021/K-8820/569 
sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 14.01.2022 tarihinde başlanmış olup, 14.01.2023 tarihinde son bulacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

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

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


