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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2019 tarihli ve 30745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı

“İstanbul Topkapı Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 6 ncı ve 17 nci maddelerinde yer

alan “Ayvansaray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Eylül 2022
PAZAR

Sayı : 31950



İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliğinin adı “İstanbul Topkapı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 17 nci maddelerinde yer alan

“Ayvansaray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mudanya Üniversitesinden:

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mudanya Üniversitesinin akademik ve idari

organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mudanya Üniversitesinin yönetimine, idari ve akade-

mik organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

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

206 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Mütevelli Heyet: Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

c) Rektör: Mudanya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Mudanya Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,

e) Vakıf: Bursa Eğitim ve Kültür Vakfını,

f) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5- (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet; Kurucu

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen şartlara ve niteliklere

sahip olan kişiler arasından dört yıl süreyle seçilen en az yedi üyeden oluşur. 

(2) Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantılara

katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları

Mütevelli Heyette görev alamaz.

(3) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Görev süresi sona eren

Başkan yeniden seçilebilir.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinden birisi görevinden ayrıldığında veya görev süresinin

sona ermesi durumunda boşalan üyeliğin yerine Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu en geç bir ay

içinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere yeni bir üye seçer. Görev süresi sona eren üye ye-

niden Mütevelli Heyet üyesi seçilebilir. 

(5) Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca en

geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli

Heyet üyelerine ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde top-

lantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(7) Mütevelli Heyet, yılda en az dört defa toplanır ve kararlar toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

(8) Mütevelli Heyet, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süreyle Baş-

kana, başkan yardımcılarına, üyelerine, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer organları ile yö-

neticilerine devredebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6- (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Mütevelli Heyet Başkanını ve başkan vekilini seçmek.

c) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde gerekli hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları

planlamak ve uygulamak, Üniversitenin stratejik planını onaylamak, akademik kalite standart-

larını belirlemek.

ç) Üniversitede akademik birimlerin kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri karara bağlamak.

d) Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs mik-

tarı ile indirim oranını belirlemek.

e) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin miktarını, ödeme koşul, şekil ve zama-

nını belirlemek.

f) Üniversite adına taşınır ve taşınmaz malların edinilmesine ve satılmasına karar ver-

mek, yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
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g) Üniversitenin bütçesini onaylamak, harcama usullerini belirlemek, bütçe uygulama-

larını incelemek ve izlemek.

ğ) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin

sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, öğretim elemanları dışındakilerin terfilerini ve görevden

alınmalarını onaylamak.

h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.

Başkan ve görevi

MADDE 7- (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi aralarından dört yıl için bir Başkan ve

bir kişiyi başkan vekili olarak seçer. Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir.Başkan

görevi başında bulunmadığı zamanlarda başkan vekili kendisine vekâlet eder.

(2) Başkan, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat, İdari Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

Rektör ve görevleri

MADDE 8- (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından

atanır.

(2) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen görevleri

yapar. Rektör, Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, eğitim faaliyetlerinin yürü-

tülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması ko-

nularında ve Üniversitenin stratejik planının hazırlanması ve uygulanmasında, bütçenin ve mali

tabloların hazırlanmasında Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Rektör, Mütevelli Heyet tara-

fından alınan kararların uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 9- (1) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Rektör tarafından öne-

rilen ve Mütevelli Heyet kararı ile Üniversitenin profesörleri arasından en fazla iki kişi rektör

yardımcısı olarak atanabilir. 

(2) Rektör yardımcıları aynı usul ile değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Rektör görevi başında bulunmadığı hallerde, rektör yardımcılarından birisini vekil

olarak bırakır.

Senato ve görevleri

MADDE 10- (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her

fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı ens-

titü müdürlerinden oluşur. Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda Senato

toplantısına oy hakkı olmaksızın davet edilir.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar

vermek, Mütevelli Heyet tarafından iletilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı olma-

yan fahri akademik unvanlar ile ilgili önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak, ilgili mev-

zuat ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversitenin

farklı birim ve elemanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden

oluşur. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörün ge-

tireceği konularda karar almak, önerilerde bulunmak, fakülte ve enstitü yönetim kurullarının

kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yap-

maktır. 

Dekan, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri

MADDE 12- (1) Dekan; profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün

önerisi, Mütevelli Heyetin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından atanır.

(2) Meslek Yüksekokulu Müdürleri Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafın-

dan atanır.

(3) Rektörlüğe bağlı enstitü müdürleri, Üniversitenin araştırma ve uygulama merkezleri,

kurulları veya komisyonlarında görev yapacak yöneticiler Rektör tarafından atanır.

(4) Dekan, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev

süresi dolanlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

(5) Dekan, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademik birimlerinin temsil-

cileridir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin geliştirilmesinden, eğitim-öğretim ve bilimsel

araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, öğrencilere gerekli hizmetlerin

sağlanmasından Rektöre karşı sorumludurlar.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 13- (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç

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

kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. 

(2) Fakülte yönetim kurulunun görevleri 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) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar vermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü kurulu

MADDE 14- (1) Enstitü kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve ensti-

tüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 15- (1) Enstitü yönetim kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür tarafından

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

sinden oluşur.
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Bölüm Başkanı

MADDE 16- (1) Fakültelerde Dekan tarafından, Meslek Yüksekokullarında Müdürün

önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Görev süresi sona eren başkan yeniden atanabilir.

Öğretim elemanları

MADDE 17- (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma

görevlilerinden oluşur.

(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve dok-

tor öğretim üyeleridir. 

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mev-

zuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretm

Kurulunun onayından sonra uygulanır.

İdari birimler

MADDE 18- (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı, genel sekreter yar-

dımcısı ve aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

b) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

c) İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

ç) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

d) Kalite Yönetimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

e) Mali İşler Daire Başkanlığı.

f) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

g) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

ğ) Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı. 

h) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı.

ı) Yazı İşleri (EBYS) Müdürlüğü. 

i) Hukuk Müşavirliği.

(2) Her birim için bir yönetici ve ihtiyaca göre yeteri kadar personel ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre istihdam edilir.

(3) İdari birim yöneticisi, birimin işleyişi ve görevlerinin yerine getirilmesinde Genel

Sekretere karşı sorumludur.

Genel Sekreter

MADDE 19- (1) Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter,

idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli He-

yetin kararı ile olur.

(3) Genel Sekreter aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Üniversite idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağla-

mak.

b) Mütevelli Heyet toplantılarında alınan kararların yazılması, korunması ve saklan-

masını sağlamak.

c) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride

bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 20- (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.

Mali tablolar

MADDE 21- (1) Üniversitenin bilanço ve yıllık gelir gider tablosu ile diğer mali tab-

loları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve hesap dönemini izleyen üç ay içeri-

sinde Mütevelli Heyete sunulur.

(2) Mütevelli Heyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablo-

larının bağımsız dış denetimini yaptırabilir.

Gelir kaynakları

MADDE 22- (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınan eğitim-öğretim ücretleri.

b) Üniversitenin yatırım işletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Araştırma-geliştirme ile danışmanlık hizmet ve projelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Üniversite dışına verilecek hizmetlerden sağlanacak gelirler.

d) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıf tarafından ya-

pılacak yardımlar.

e) Ayni ve nakdi bağışlar, vasiyet ve diğer gelirler.

(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve va-

siyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır.

Harcama yetkilisi

MADDE 23- (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan

bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve kapsamda Başkana, Rektöre veya Üniversite yönetici-

lerine uygun gördüğü ölçülerde devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-

ları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet

Başkanı yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan

lisans eğitim-öğretimi, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitim-öğ-

retimi, sınav ve değerlendirmeleri, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyete ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
b) Dekan: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
c) Ders izlencesi: Dersi yürüten öğretim üyesi tarafından hazırlanan; dersin konusunu,

yarıyıl/yıl sürecinde haftalık konu akışını, kaynaklarını, dersin yürütülme yöntemini, amaçlarını
ve öğrenim kazanımlarını içeren belgeyi,

ç) Fakülte Kurulu: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) Hukuk Fakültesi: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
g) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen dersleri,
h) Seçimlik dersler: Zorunlu derslerin verdiği hukuk bilgilerini belirli bir alana ilişkin

olarak detaylandıran dersleri,
ı) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
k) Zorunlu dersler: Hukuk biliminin öğrenilebilmesi için bilinmesi gerekli hukuk bil-

gilerini veren dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 5- (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim dili Türkçedir. 
(2) Öğrenciler kayıt sırasında, Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde açılması ha-

linde, isteğe bağlı bir yıllık İngilizce hazırlık programını tercih edebilir. İngilizce hazırlık prog-
ramının ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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(3) İngilizce hazırlık programına devam edip başarılı olan ya da Üniversitenin Yabancı
Diller Bölümü tarafından kabul edilen sınavlarda başarılı olan öğrencilere talepleri halinde Fa-
külte Kurulu kararı ile İngilizce seçimlik ders açılabilir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 6- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Kurulunca önerilen ve Senato kararı

ile onaylanan akademik takvime göre yıllık yürütülür. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı
adını taşıyan en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi yarıyıl/dönem
sayılmayıp sadece seçimlik dersleri kapsar.

Kayıt işlemleri ve öğretim ücreti
MADDE 7- (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrenci-

lerin ilk kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Üniversitenin yetkili
organları tarafından yürütülür. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt kabulüne ilişkin işlemler ilgili mevzuat hüküm-
leri ve Senato kararı kapsamında yürütülür.

Eğitim-öğretime başlama
MADDE 8- (1) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Senato tarafından onaylanan akademik

takvime göre eğitim-öğretimlerine başlar.
(2) Fakülte Kurulu; öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili dönemlerini

içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, Üniversitenin yetkili
organlarınca belirlenen sürece uygun olarak Senatonun onayına sunar.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9- (1) Hukuk Fakültesinin lisans öğretim süresi dört yıldır; bu süre içinde

mezun olamayan öğrencilerin durumu 2547 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuata göre de-
ğerlendirilir.

(2) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programında geçen süre öğretim süresine dahil değil-
dir.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, öğrenim süresinden
sayılır. Öğrencilerin bu süreler için öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 10- (1) Öğrencilerin aldıkları derslerin en az %70’ine devam etmeleri zorun-

ludur. Derse devam, ilgili öğretim elemanınca uygun ispat vasıtaları kullanmak suretiyle izlenir.
Devamsız öğrencilerin durumları öğretim üyesi tarafından yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce
ilan edilir. Bir derste devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu ve bütün-
leme sınavına alınmazlar.

(2) Öğrencinin sağlık mazereti ile rapor alması devam zorunluluğunu ortadan kaldır-
maz. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dahildir.

(3) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen derslerde tekrar durumunda devam
koşulu aranmaz.

(4) Üniversiteyi ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri alanlarda
temsil eden öğrencilerin bu faaliyetler nedeniyle derslere devam edemedikleri süreler, gireme-
dikleri sınavlar ve benzeri konularda telafi işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır.

Kayıt dondurma
MADDE 11- (1) Öğrenciler, belgelendirecekleri haklı ve geçerli nedenlerin ortaya çık-

ması halinde, bir eğitim-öğretim yılı için kayıt dondurma talebinde bulunabilirler; bu talep Fa-
külte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Kaydı dondurulan öğrenci, ilgili
yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.
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(2) Öğrencinin kayıt dondurma işlemleri için, eğitim-öğretim yıllık yürütüldüğünden,
en geç güz yarıyılı ders kayıt tarihinin bitiminden sonraki iki hafta içinde Dekanlığa yazılı ola-
rak başvurması gerekir.

(3) Kayıt dondurma bir defada en çok bir yıl, öğrenim süresi boyunca toplam olarak en
çok iki yıl için yapılabilir.

(4) Kayıt dondurulan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bu sürelere
ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler

Ortak zorunlu, zorunlu, seçimlik dersler
MADDE 12- (1) Dersler, ortak zorunlu, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere üç

gruba ayrılır.
(2) Ortak zorunlu dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil

(İngilizce) dersleridir. Öğrenciler ortak zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.
(3) Zorunlu dersler, yıllık dersler olup bir eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülür. Öğ-

renciler tüm zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Zorunlu derslere, bunların haftalık ders sa-
atlerine Fakülte Kurulu karar verir.

(4) Seçimlik dersler, dönemlik/yarıyıllık dersler olup bir dönem/yarıyıl boyunca yürü-
tülür. Öğrenciler, bir yarıyılda belirlenen seçimlik derslerden en az bir seçimlik ders almakla
yükümlüdür. Öğrenci başarısız olduğu seçimlik dersi tekrarlamak zorundadır.

(5) Seçimlik derslere, bu derslerin haftalık ders saatlerine her yarıyılda Fakülte Kurulu
tarafından karar verilir. Seçimlik dersleri ilk defa alacak en çok öğrenci sayısına Fakülte Yö-
netim Kurulu tarafından karar verilir.

Eğitim-öğretim ve haftalık ders programları
MADDE 13- (1) Lisans öğrenimi süresince her yarıyılda/yılda öğrencilerin almakla

yükümlü oldukları ortak zorunlu, zorunlu ve seçimlik derslerin ve varsa diğer çalışmaların ya-
rıyıllara/yıllara göre dağılımları, kodları, haftalık ders saatleri gibi konuları içeren eğitim-öğ-
retim programları Dekanlığın önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Haftalık ders programı, öğretim yarıyıl/yıl ders kayıt döneminden en az bir hafta
önce Dekanlıkça ilan edilir.

Ders izlenceleri
MADDE 14- (1) Ders izlencesi, dersi yürüten öğretim üyesi tarafından hazırlanır.
(2) Ders izlencesi her yarıyıl/yıl başında öğretim üyesi tarafından güncellenir ve öğ-

rencilere duyurulur.
Dersin kredi ve AKTS kredi değeri
MADDE 15- (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık ders saatlerinin tamamından

oluşur. Yıllık derslerin kredileri, yarıyıl kredileri toplamıdır.
(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, Dekanlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan de-

ğerlendirmenin Fakülte Kurulunca karara bağlanması ile belirlenir.
Öğrenciler için akademik danışmanlık
MADDE 16- (1) Dekanlık tarafından, her öğrenci için öğretim elemanları arasından

bir akademik danışman görevlendirilir.
(2) Danışman akademik açıdan öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite

yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.
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(3) Akademik takvime göre düzenlenen kayıt yenileme, ders alarak bireysel program
yapma, ders alma-bırakma işlemleri, öğrenci tarafından danışmanın denetiminde ve danışmanın
onayı ile yapılır. Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.

(4) Kayıt yenileme, bireysel ders programı yapma, ders alma-bırakma işlemlerinin tü-
münden öğrenci sorumludur.

(5) Danışmanlığın etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Hukuk Fakültesi bünyesinde
her öğrenci için öğrenci izleme dosyası tutulur.

(6) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

Kayıt yenileme ve bireysel program yapma
MADDE 17- (1) Her öğrencinin, eğitim-öğretim yılı başında öğrenim ücretini ödemesi,

bireysel ders programını yapması ve ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemesi
gerekir. Öğrenci akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma haftasında bireysel ders
programında değişiklik yapabilir. Ders alma-bırakma haftasının sona ermesi ile öğrencilerin
bireysel ders programları kesinleşir.

(2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyılda/yılda
derslere ve sınavlara giremez.

(3) Öğrencinin, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti yoksa, kaydını
kendisi yeniler.

(4) Mazereti nedeniyle süresi içinde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazeretinin Rek-
törlükçe kabul edilmesi halinde, verilen ek sürede kaydını yeniler.

Ders alma ve normal ders yükü
MADDE 18- (1) Öğrencinin her bir yarıyıllık/yıllık normal ders yükü, Hukuk Fakül-

tesinde kayıtlı olduğu yıla karşılık gelen derslerin kredilerinin toplamıdır. Kayıtlı olunan yıl,
öğrencinin ders alabildiği en üst yıldır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak duru-
munda olduğu ve/veya kayıtlı olduğu yıldan önceki yarıyıla/yıllara ait olan dersleri almak zo-
rundadır.

(3) Öğrenci, normal ders yükünün altında ders alamaz. Muafiyet konusunda 22 nci
madde hükümleri uygulanır.

(4) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın/yılın üst yarıyılından/yılından ders alamaz. GNO
kat sayısı en az 2,50 olan ve tekrara kaldığı ders bulunmayan öğrenci, Dekanlığın onayı ile üst
yıldan/yarıyıldan iki ders daha alabilir. Bu durumdaki öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile ilk ara sınavdan önce bu derslerden çekilebilir.

Mezuniyet durumu ders yükü
MADDE 19- (1) Aldığı tüm dersleri başardığında mezuniyet durumuna gelebilen son

sınıf öğrencisine danışmanının olumlu teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile
normal ders yüküne ek olarak en çok iki ders verilebilir. 

(2) Bu durumdaki öğrenciler için haftalık ders programında çakışma halinde, iki derse
kadar devam zorunluluğu aranmaz.

(3) Mezuniyet durumunun belirlenmesinde yaz öğretiminde alınacak seçimlik dersler
dikkate alınır.

Ders tekrarı ve başarısız öğrenciler
MADDE 20- (1) Normal olarak alınması gereken yarıyılda/yılda alınmamış olan veya

alınmış, fakat başarısız olunmuş dersler, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.
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(2) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla/yıla ait
derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan/yıldan almak istediği ders saatleriyle çakışmaması ge-
rekir. Önceki yarıyıldan/yıldan ders almasının zorunlu olduğu hallerde, öğrenciler bunlarla ça-
kışan dersleri alamazlar.

(3) Sonradan programdan çıkarılan dersleri tekrar alması gereken öğrenciler, bu ders
yerine Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen başka bir dersi alır.

(4) Başarısız olunan derslerin tekrarında, başarısız olunan önceki yarıyılda/yılda devam
koşulunun yerine getirilmesi şartıyla, bu derslere devam zorunlu değildir.

Yaz öğretimi
MADDE 21- (1) Yalnızca seçimlik dersler, Fakülte Kurulu kararıyla açılıp yaz öğretimi

programına konulabilir. Yaz öğretiminin yürütülmesi için, asgari öğrenci sayısı, derslerin yapılış
şekli ve devam koşulları hakkında 23/9/2012 tarihli ve 28420 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Aldığı seçimlik dersten başarısız olan öğrenci, yaz öğretiminde bu dersin açılmaması
halinde, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü seçimlik dersi alır; bunda da başarısız ol-
ması halinde döneminde bu derse devam eder.

Derslerden muafiyet
MADDE 22- (1) Hukuk Fakültesine kaydolan öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri

yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü olmamak için
öğretim yılının güz döneminde en geç ders alma-bırakma haftası sonuna kadar Dekanlığa baş-
vurabilir. Derslerin denkliği ve takiben muafiyet işlemi hakkında Fakülte Yönetim Kurulu karar
verir. Öğrenci, denklikleri kabul edilen derslerden muaf tutulur. Denklik ve muafiyet işlemle-
rinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Muaf tutulmak için başvurulan derslerin alınmasının üzerinden yedi yıldan fazla
süre geçmemiş olması gerekir.

(3) Muaf tutulduğu dersler nedeniyle normal ders yükünün altında kredi alması söz ko-
nusu olan öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeler

Sınavlar
MADDE 23- (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınavlar,

yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ve tek ders sınavlarıdır.
(2) Sınavlar esas olarak yazılı yapılır. Öğretim üyesinin talebi ve Dekanlığın uygun

görmesi halinde sınavlar önceden ilan edilmek ve her bir öğrenci için tutanak tutulmak kaydıyla
sözlü olarak yapılabilir.

Ara sınavlar
MADDE 24- (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen yıllık ve seçimlik

dersler için yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlardır.
(2) Her bir ders için bir ara sınav yapılır.
Yarıyıl/yıl sonu sınavı
MADDE 25- (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğretim programında öngörülen derslerden

yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlardır.
(2) Seçimlik derslerin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu

dersi tekrarlar.
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Kısa sınavlar ve yarıyıl/yıl içi çalışmalar
MADDE 26- (1) Ara sınav dışında, önceden ilan edilmek şartıyla, ara sınav veya yarı-

yıl/yıl sonu sınav notunu etkileyecek kısa sınavlar, uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi
çalışmalar yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce yapılabilir.

(2) Kısa sınavlar; ders saatleri içinde yapılır, öğretim üyesinin tercihine göre yazılı veya
sözlü olabilir. Kısa sınavın sözlü yapılması halinde her bir öğrenci için ayrı sınav tutanağı dü-
zenlenir. 

(3) Kısa sınavlar, uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar ara sınav/yıl
sonu sınav notlarıyla birlikte değerlendirilip, yarıyıl/yıl sonu sınav notu olarak ilan edilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 27- (1) Bütünleme sınavı, öğrencinin yıllık derslerde yıl sonu sınavında ba-

şarısız olduğu durumda açılan sınavdır. Devamsızlık nedeniyle bir dersin yıl sonu sınavına gir-
me hakkı olmayan öğrenci, aynı dersin bütünleme sınavına da giremez.

(2) Bütünleme sınav notu, yıl sonu sınav notu yerine geçer.
(3) Bir dersin yıl sonu sınavına girilmemesi bütünleme sınavına girmeyi engellemez.
(4) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlar.
Mazeret sınavı
MADDE 28- (1) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve ge-

çerli bir nedenle ara sınava, yarıyıl/yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremeyen öğren-
ciler için açılan sınavdır.

(2) Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle birlikte mazeret ne-
deniyle girilemeyen sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı olarak bildiril-
mesi gerekir. Fakülte Yönetim Kurulu sağlık sebebi dahil öğrencinin her türlü mazeretini de-
ğerlendirerek kabul veya reddedebilir. 

(3) Ara sınavların mazeret sınavları aynı dönem içinde yapılır.
(4) Yıllık ve seçimlik derslerin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavının mazeret sınavı

yılda bir defa bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra Fakülte Yönetim Kurulunca belir-
lenecek bir tarihte yapılır.

(5) Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, mazeret sınav hakkı verilmez.
Tek ders sınavı
MADDE 29- (1) Devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu bir dersi kalan öğ-

renciye, mezun olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla başarısız duruma düştüğü
yarıyıl/yıl sonu sınavlarını izleyen bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınav notu başarı
notudur.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yarıyılı izleyen yarıyılda
tekrar sınava alınabilir.

Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması
MADDE 30- (1) Ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek

ders sınav tarihleri akademik takvime uygun olarak sınavlardan bir hafta önce Dekanlıkça ilan
edilir. Kısa sınavlar öğretim üyesi tarafından en az bir gün önceden derste veya kurumsal ile-
tişim yolları ile öğrencilere duyurulur.

(2) Sınavlar resmî tatil günleri dışında, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
(3) Öğrenci sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek ve kimlik belgesini yanında

bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınava alınmaz ve/veya sınavları geçersiz sayılır.
(4) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymadan girdiği sınav sonucunda

aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.
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(5) Sınavda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopya çekilmesine yardım
eden ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği
belirlenen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Herhangi bir sınava mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o sınava girmemiş olarak
işaretlenir ve sıfır (0) notu almış sayılır.

(7) Akademik not kayıt sistemine girilerek ilan edilen sınav notları kesinlik kazanır.
Sınav notlarında maddi hata

MADDE 31- (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz
edilebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen yedi gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak
yapılması gerekir.

(2) Başvuru, Dekanlık tarafından karara bağlanır ve kurumsal iletişim araçları ile ilan
edilir.

Ders başarı notu

MADDE 32- (1) Bir dersin başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, ara sınav notu ile yarıyıl/yıl sonu sınav notu veya bütünleme notu esas alınarak hesap
edilen nottur.

(2) Ders başarı notu; ara sınavdan ve varsa kısa sınav, ödev, seminer ve benzeri çalış-
malardan alınan toplam notun %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavından ve varsa kısa sınav, ödev,
seminer ve benzeri çalışmalardan alınan toplam notun veya bütünleme sınavından alınan notun
%70’inin toplamından oluşur.

(3) Kısa sınav, ödev, seminer ve benzeri çalışmalar ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavını
en çok %30 oranında etkiler.

(4) Sınavlar 100 puan üzerinden rakam olarak değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıllık/yıl-
lık derslerin sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için, yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sı-
navından en az 60 puan almaları ve ders başarı notunun da en az 60 puan olması gerekir.

(5) 60 puanın altındaki puanlar, başarısız/geçmez olarak değerlendirilir.
(6) GNO katsayı karşılığı en az 3,50 olan öğrenci onur öğrencisi olur. Onur öğrencileri

yıl sonunda ilan edilir ve bu durum not kayıt belgelerine işlenir.
(7) Alınan notlar harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Notların puan,

harf ve katsayı notu değerleri aşağıdaki başarı not çizelgesinde gösterilmiştir:
Rakamla Başarı Notu Katsayısı Başarı Notu (Harfle)
90-100 4,00 AA
80-89 3,50 BA
70-79 3,00 BB
65-69 2,50 CB
60-64 2,00 CC
00-59 0,00 FF

(8) Diğer notlar şunlardır:
a) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.
b) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok,

başarısız.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma ve İlişik Kesme

Mezuniyet ve diploma
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Hukuk Fakültesinin sekiz

yarıyıl/dört yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere hukuk lisans diploması verilir.
Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, lisans ders programında yer alan tüm zorunlu,
seçimlik ve ortak zorunlu dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet derecesi, lisans öğrenimi GNO’su dikkate alınarak belirlenir.
Lisans öğrenimi GNO; öğrencinin öğrenim süresince her dersten almış olduğu başarı notunun
dersin kredi değeri ile çarpımları sonucu elde edilen ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan
tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 34- (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre Hukuk Fakültesinden çıkarılma cezası almış olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre kaydının silinmesine karar

verilmiş olması.
c) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi. 
(2) Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye yeniden kayıt yaptıramaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Adres ve tebliğ
MADDE 35- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği ad-

rese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat
yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı
durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat yapılmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri/elektronik posta adreslerini değiş-
tirdikleri halde, bu durumu Üniversite ilgili birimine bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bil-
diren öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine
tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37- (1) 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ufuk

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Hukuk Fakültesine

kayıtlı olan öğrencilere 37 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

(2) 37 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe tabi öğrencilerden İngilizce
hazırlık sınıfında eğitim görenlerin talepleri halinde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde eği-
tim dili Türkçe olan programa intibakları yapılır. 

Yürürlük
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/15)

MADDE 1- 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Mes-

lek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10641 

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

 
 10845 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10729 
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Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10778 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10825 
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Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10824 

—— • —— 
Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10807 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 
kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama 
ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre 
Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

SIRA 
NO 

İLÇE MEVKİİ 
ALAN 

(Hektar) 
CİNSİ 

TAHMİNİ 
BEDEL 

(TL+KDV) 

%3 GEÇİCİ 
TEMİNAT 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 Merkez Kırkpınar 4488,77 Jeotermal Kaynak 2.000.000,00  6.000,00 TL 05/10/2022 11:00 

2 Merkez Yaylayolu 4125,19 Jeotermal Kaynak 2.000.000,00  6.000,00 TL 05/10/2022 11:02 

3 Bor  Okçu 4060,00 Jeotermal Kaynak 1.000.000,00  3.000,00 TL 05/10/2022 11:05 

4 Bor Aşağıbalcı 1032,77 Jeotermal Kaynak 1.000.000,00  3.000,00 TL 05/10/2022 11:07 

5 Merkez Kömürcü 2882,55 Jeotermal Kaynak 1.000.000,00  3.000,00 TL 05/10/2022 11:09 

6 Ulukışla Çiftehan 3000,00 Jeotermal Kaynak 2.000.000,00  6.000,00 TL 05/10/2022 11:11 

7 Ulukışla Gedelli 3000,01 Jeotermal Kaynak 2.000.000,00  6.000,00 TL 05/10/2022 11:14 

8 Altunhisar Akçaören 4199,20 Jeotermal Kaynak 1.000.000,00  3.000,00 TL 05/10/2022 11:17 

9 Altunhisar Karakapı 4229,12 Jeotermal Kaynak 1.000.000,00  3.000,00 TL 05/10/2022 11:20 

Niğde İli Merkez ilçe sınırları içerisinde paftası ve koordinatları verilen 9 adet jeotermal 
kaynak arama ruhsat sahaları 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar. 

1-RN: 71 
ER:3356446 

Merkez 
Kırkpınar 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5. NOKTA    PAFTA NO 

Sağa (Y) 642500 646968 646968 647250 642500    M33a1,M33a2 

Yukarı (X) 4215999 4216000 4207489 4206000 4206000    L33d3,L33d4 

2-RN: 72 
ER:3357877 

Merkez 
Yaylayolu 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA PAFTA NO 

Sağa (Y) 646968 646011 639000 639000 639837 640375 645000 645000 L33d1 

Yukarı (X) 4216278 4216000 4216000 4220629 4221164 4221999 4221999 4219000 L33d2 

 9.NOKTA 10.NOKTA       L33d3 

Sağa (Y) 647250 627250       L33d4 

Yukarı (X) 4218999 4217234        

3-RN: 77 
ER:3358717 

Bor okçu 
1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA PAFTA NO 

 632000 636000 363000 639000 639000 642000 642000 640000 M33a1 

 4201000 4201000 4204000 4204000 4203000 4203000 4201000 4201000  

Sağa (Y) 9.NOKTA 10.NOKTA        

Yukarı (X) 640000 632000        

 4197800 4197800        
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4-RN: 78 

ER:3358715 

Bor 

Aşağıbalcı 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     PAFTA NO 

P-1Sağa (Y) 629930 629930 632000 632000     M33a1 

Yukarı (X) 4196999 4200000 4200000 4197000     M32b2 

 1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA      

P-2Sağa (Y) 624000 624000 626020 626016      

Yukarı (X) 4197000 4199039 4199040 4196999      

5-RN: 80 

ER:3372972 

Merkez 

Kömürcü 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA PAFTA NO 

Sağa (Y) 638650 637298 637298 635350 635350 636000 636000 638650 L33a4 

Yukarı (X) 4236449 4236448 4236492 4236492 4246066 4246066 4245000 4244998 L33d1 

 9. NOKTA         

Sağa (Y) 638650         

Yukarı (X) 4244500         

6-RN: 81 

ER:3375873 

Ulukışla 

Çiftehan 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     PAFTA NO 

Sağa (Y) 657000 657000 663000 663000     M33c4 

Yukarı (X) 4152000 4157000 4157000 4152000      

7-RN: 82 

ER:3375875 

Ulukışla 

Gedelli 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     PAFTA NO 

Sağa (Y) 648000 648000 658000 658000     M33c4 

Yukarı (X) 4162000 4165000 4165000 4162000     M33d3 

8-RN: 95 

ER:3391728 

Altunhisar 

Akçaören 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     PAFTA NO 

Sağa (Y) 605000 613000 613000 605000     M32a2,M32b1 

Yukarı (X) 4211249 4211249 4206000 4206000     L32c4,L32d3 

9-RN: 96 

ER:3391732 

Altunhisar 

Karakapı 

1. NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     PAFTA NO 

Sağa (Y) 600002 604994 605000 600000     L32d3 

Yukarı (X) 4215002 4214999 4206566 4206505      
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İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 05/10/2022 Çarşamba günü ihale 
saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir. 

 İhale Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel 
Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından 
yapılacaktır.  

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu 
Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Encümen Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı 
Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası /NİĞDE) 
adresinde görülebilir ve 500.00-TL karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye iştirak edecek olan: 
a) Gerçek Kişiler; 
1-) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi, 
2-)  Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge, 
3-)  Noter onaylı imza sirküleri,  
4-) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
5-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale 

şartnamesi (ekleri ile birlikte), 
6-)  İhale dokümanının satın alındığına dair 500.00-TL’lik banka makbuzu, 
7-)  Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış Yukarıda belirtilen miktarda geçici 

teminat veya süresiz banka teminat mektubu. 
b) Tüzel Kişiler; 
1-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini 

gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine 
haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini, 

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 
belgesi, 

3-)  İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile 
imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri, 

4-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale 
şartnamesi (ekleri ile birlikte), 

5-)  İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00-TL’lik banka makbuzu,  
6-)  Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış Yukarıda belirtilen miktarda geçici 

teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 05/10/2022 Çarşamba günü 
belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 10806/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2022/2023 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi İşi Açık İhale Usulü 

ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no  : 2022 / 900843 
1-İdarenin :  
a) Adresi : Kastamonu – Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 366 242 73 11   FAKS: 0 366 242 73 33 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Sözleşme konusu iş; Kastamonu Şeker Fabrikasında, 

2022/23 kampanya döneminde 30000 ton (Otuz bin ton) 
(± %20) yaş pancar posasının, mobil tip, silindirik formda 
streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan yaş 
pancar posası paketleme makineleri ile paketlenmesi, 
yapılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi, stoklama 
alanına taşınması, istiflenmesi, stoklama sahasından 
satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir. 
Tahmini paketlenecek yaş pancar posası miktarları 
aşağıda belirtilmiştir. 

   Paketlenecek Ton 
  500 KG.LIK 18.000 (Onsekizbin) 
  1000 KG.LIK 12.000 (Onikibin) 
  TOPLAM 30.000 (Otuzbin) 
b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası  
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 26.09.2022 günü saat 14:00 
4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  
5-Teklifler, 26.09.2022 günü saat 14:00’e kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
6-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
7-Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır. 
8-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
10-İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 10781/1-1 
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KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti AOÇ’ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan, Ankara İli, 

Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi 2098 Ada 34 Parselde bulunan, 45.110,86m2 açık alan, 
9.055,29m2 kapalı alan, 564,21m2 lonj alanları ve 17,64m2 silo alanları olmak üzere toplam 
54.748,00m2’lik taşınmazın kira sözleşmesi süresinin bitmesi nedeniyle faaliyet konusu; spor ve 
sporla ilgili olan, kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyeti tanınan vakıflara atlı spor 
tesisi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına kiralanması işidir. Kiralama işi Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine 
göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 
gidilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adres : AOÇ Müdürlüğü Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. 

No:6/3 06560 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79 
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 
d) İhale Şartnamesinin temin 
    edileceği yer ve ücreti : AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 150,00-TL 
  Posta Yoluyla 200,00-TL 
2- İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi 2098 

Ada 34 Parselde bulunan, 45.110,86m2 açık alan, 
9.055,29m2 kapalı alan, 564,21m2 lonj alanları ve 
17,64m2 silo alanları olmak üzere toplam 
54.748,00m2’lik taşınmazın kira sözleşmesi süresinin 
bitmesi nedeniyle faaliyet konusu; spor ve sporla ilgili 
olan, kamu yararına çalışan dernekler veya vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara atlı spor tesisi olarak 
kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına kiralanması işidir. 

b) Tahmini Bedel : Aylık 235.000,00 TL+KDV  
c) Geçici Teminat : 846.000,00 TL.              
ç) Kati Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının  
  % 6’sı  
Teminatların ve  ihale şartname bedellerinin nakit olarak yatırılabileceği Müdürlüğümüz 

hesapları; 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Lalegül/Ankara Şubesi TR48 0001 0015 7703 1996 6558 08 

  Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kızılay Ticari Şubesi TR04 0001 5001 5800 7290 4154 01 
  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi TR52 0001 2009 4520 0013 0000 52 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası 
b) Tarihi ve Saati : 22.09.2022- 14:00 
c) Teklif Mektuplarının en son 
    teslim tarihi, saati, teslim yeri : 22.09.2022- 14:00   AOÇ Ticaret Müdürlüğü 
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. AOÇ  2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
 10711/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından: 

 
 10805/1-1 
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6 KATLI KÂGİR APARTMANIN DEPREM GÜÇLENDİRİLMESİ, BAKIM VE 
TADILATLARININ YAPILMASI ŞARTI İLE 10 (ON) YIL SÜRE İLE 

KİRALANMASIININ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1. Mülkiyeti Üniversitemize ait olan; Şişli İlçesi 1. Bölge, Şişli Mahallesi, Kocamansur 

Sokakta bulunan 6 katlı (4 Kat, 1 Bodrum Katı ve 1 Çatı Katı) 836 m² taşınmazın (Kâgir 
Apartmanı), deprem güçlendirilmesi, bakım ve tadilat vb. ihtiyaçlarının kiracı tarafından 
karşılanması şartı ile ticari alan olarak sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile kiralanması 
işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin a) bendi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” 
ile ihale edilecektir. 

2. İhale 27.09.2022 Salı günü Saat 14:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale 
Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) 
adresinde yapılacaktır. 

3. İhale konusu işle ilgili ,  ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve 
saati metnin sonunda belirtilmiştir. 

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
a. Tebligat için adres beyanı, 
b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e. Diğer belgeler; 
a. ) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
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fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair ihale tarihinden önceki son 6 ay içinde 
alınmış sabıka kaydı; 

i.Gerçek kişi olması halinde kendisine ait, 
ii.Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait, 
b. ) İsteklilerin bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve S.G.K.’den ihalenin yapıldığı ay 

itibarıyla borcu olmadığına dair belge, 
c. ) Nüfus cüzdan sureti; 
i.Gerçek kişi olması halinde kendisine ait, 

ii.Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait, 
d. ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirlenen şartlara uygun geçici teminat mektubu 

veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların M.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına 
yatırıldığını gösteren makbuz, 

e. ) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
f. ) Şartnamede yazılı diğer belgeleri vermesi. 
5. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy-İSTANBUL) adresinde 
görülebilir veya aynı adresten Üniversitemizin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kuyubaşı Şubesi 
nezdinde bulunan TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN'lı hesabına yatırılan 350,00-TL 
(ÜçyüzelliTL) dekontu ibraz etmek suretiyle satın alınabilir. 

6. Posta ile yapılacak başvurularda tekliflerin 27.09.2022 Salı günü ihale saatine kadar 
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve 
Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir. 

7. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
8. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

İşin Adı 

Tahmini Bedel 

Yıllık 

(KDV Hariç) 

Geçici Teminat 

Tutarı 

İhale Gün 

ve Saati 

Mülkiyeti Üniversitemize ait olan; Şişli 

İlçesi 1. Bölge, Şişli Mahallesi, Kocamansur 

Sokakta bulunan 6 katlı (4 Kat, 1 Bodrum 

Katı ve 1 Çatı Katı) 836 m² taşınmazın 

(Kâgir Apartmanı), deprem güçlendirilmesi, 

bakım ve tadilat vb. ihtiyaçlarının kiracı 

tarafından karşılanması şartı ile ticari alan 

olarak sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) 

yıl süre ile kiralanması. 

464.296,75-TL 13.928,90-TL 

27.09.2022 

Salı günü 

Saat 14:00 

 10780/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğünden:  

 
 10799/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10800/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Başkent Kule No:1/10 Çukurambar 

Çankaya / ANKARA” adresinde mukim EÜ/1988-13/1408 sayılı lisans numarasına haiz Pervari 

Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim 

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi 

içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 

16.08.2022 tarih ve 507275 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 

Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde 

yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi 

hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. 

Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 

usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 

içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi 

takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 

başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10828/1/1-1 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Başkent Kule No:1/10 Çukurambar 

Çankaya / ANKARA” adresinde mukim EÜ/1828-22/1300 sayılı lisans numarasına haiz İba 

Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim 

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi 

içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 

16.08.2022 tarih ve 507274 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 

Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde 

yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi 

hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. 
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Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 

usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 

içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi 

takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 

başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10828/2/1-1 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Egemenlik Mahallesi 6112 Sokak Ticaret Merkezi Blok No: 1 İç Kapı No: 134 Bornova 

/ İzmir” adresinde mukim MYĞ/6895-1/37947 sayılı lisans numarasına haiz Asaş Petrol Ürünleri 

Geri Dönüşüm Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 

inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 

uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 

fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı 

Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 

imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 

17.08.2022 tarih ve 508284 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 

gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 

yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10828/3/1-1 
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Aksaray İli Sarıyahşi Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Aksaray İli Sarıyahşi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, 

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara 

açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 

 

Bilgisayar 

İşletmeni 

 

GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin İşletme, İktisat ve 
Kamu Yönetimi Lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak. 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
Bilgisayar İşletmeni 
sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda 
bilgisayar dersi gördüğünü 
belgelemek. 
 
En az (B) sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 

En az 

65 

Puan 

2 

 

Memur 

 

GİH 10 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin İşletme, İktisat ve 
Kamu Yönetimi Lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak. 
 
En az (B) sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın    P3 

En az 

65 

Puan 

3 
 

Tekniker  

 

TH 

 

9 

 

1 

Ön lisans düzeyinde eğitim 
veren Yüksekokulların Harita, 
Harita Kadastro, Harita ve 
Maden Ölçme, Harita 
Teknikerliği, Harita ve 
Kadastro ön lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak. 
 
En az (B) sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın   P93 

En az 

75 

Puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,   

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak 
veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.sariyahsi.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı ve onaylı fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 
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• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• Sürücü belgesinin aslı ve onaylı sureti 
• 3 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
• Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni 

sertifikası ve onaylı örneği veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belge.  
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile 18.10.2022 - 20.10.2022 tarihleri 

arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 09:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya 
iadeli taahhütlü posta yoluyla Sarıyahşi Belediye Başkanlığına (Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet 
Bulvarı No:56 Sarıyahşi/Aksaray ) başvuru yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
• Elektronik ortamda başvuru belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz 

info@sariyahsi.bel.tr e-posta adresine, 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 25/10/2022 tarihinde 
Belediyemiz web sayfası http://www.sariyahsi.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav 
giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü sınav 31/10/2022 tarihinde Sarıyahşi Belediye Başkanlığında yapılacaktır. 

(Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:56 Sarıyahşi/Aksaray ) 

Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

• Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile  

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7) SINAV DEĞERLENDİRME - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâpları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 

konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 

şarttır.   

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden 

ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyenin internet adresinden (www.sariyahsi.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır.  

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 10796/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mudanya Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2022/15)

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.
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