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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini de-
ğerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez da-
nışmanı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından atanan
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi
ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.”

“(4) Tez yönetebilmek için öğretim üyelerinin; doktora/sanatta yeterlik programı için
en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş ol-
maları, ayrıca diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi (ikinci danışman olmamak kaydıyla) yönetmiş ol-
maları, yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş ol-
maları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“Tez konusu değiştirilen öğrenci için 18 inci maddenin ikinci fıkrası ile 41 inci maddenin birinci
fıkrası hükümleri uygulanır.”

“c) TİK önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılan öğrenci için 49, 50,
51, 57, 58 ve 59 uncu madde hükümleri uygulanır.”



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
“(8) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel

ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ABD Kurulu görüşü, EYK teklifi ve
Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla o süre içerisindeki dersler ile sınavlardan izinli sayılırlar
ve devamsız olarak değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk ya-
rıyılda almak zorundadırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri, sınavların başlangıç tarihinden en az yedi iş günü
öncesinden internet aracılığıyla duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak ko-
şuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edil-
diği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az altı ay
sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında altı aydan az olmayan
aralıklarla toplanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edil-
diği tarihtir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az altı ay
sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında altı aydan az olmayan
aralıklarla toplanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edil-
diği tarihtir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2017 29965
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ  ARAŞTIRMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AÜ-SPGAM): Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal sorun alanlarını dünyadaki sosyokültürel, po-

litik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ele alacak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal politika,
sosyal refah ve kalkınma alanlarında disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yap-
mak, projeler geliştirmek, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet,

sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi temel alanlardaki sosyal sorunlara ilişkin
araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek,

b) Disiplinler arası bir alan olan sosyal politika konusunda Üniversitenin ilgili akademik
birimlerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak; ilgili alanlarda disiplinler
arası bir yaklaşımla lisansüstü programların yanı sıra farklı programlarda yürütülebilecek lisans
ve lisansüstü dersler açmak ve seminerler düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar
ve etkinlikler düzenlemek, iç ve dış politika alanlarında karar vericilere, akademisyenlere ve
toplumun geneline yol gösterecek yenilikçi ve nesnel bir politika tartışma platformu oluşturmak,
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ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların ça-
lışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje
hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Sosyal politika alanında yetkin ve saygınlığı yüksek bilim insanlarını bilimsel bilgi
ve mesleki deneyimlerinden yararlanmak üzere mesleki ve akademik değişim programları kap-
samında misafir öğretim elemanı olarak konuk etmek; bu alanda çalışan eğitimciler, araştır-
macılar ve meslek elemanları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bir iletişim ağı kurmak,

e) Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun ya-
yınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayımlamak,

f) Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür,
kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile
ilgili programlara katılmak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınların
kabul edileceği ulusal ve uluslararası indekslerde taranan süreli ve hakemli bir bilimsel dergi
yayımlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek, özgün
ve yenilikçi bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla araştırmacılara ve lisans öğrencilerine
burs ve ulusal/uluslararası saygınlığı olan sosyal politika araştırma ödülü adında ödüller ver-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak ve talepleri değerlendirip karara bağlamak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
f) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün ve Merkezin faaliyet alanlarında dene-

yimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili ku-
rum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör ta-
rafından üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam yirmi bir üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danış-
ma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez : Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psiko-

lojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve
eğitimler sunmak,

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımasını, sağlıklı kararlar verebilmesini, prob-
lem çözme ve iletişim becerisi kazanmasını, akademik başarılarının arttırılmasını sağlamak,

c) Öğrencilerin Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite
yaşamına uyum sağlaması, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine katkı sağlaması
amacıyla öncelikli olarak Üniversite öğrencileri ve personeli olmak üzere Merkeze başvuran
bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkeze başvuranların karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine

ilişkin sorunlarının çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapmak,
b) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uy-

gulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve des-
teklemek, proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,

c) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-
cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,

d) Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çöz-
mesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum
sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla Merkeze başvuranlara psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerini yüz yüze ya da online olarak sunmak,

e) İhtiyaç duyan ve başvuran bireylere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine
ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti
sunmak,

f) Öğrencileri riskli davranışlardan alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzerlerinden
korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek, uygulamak ve etkisini analiz etmek,

g) Merkeze başvuran bireylere ihtiyaç halinde aile ve çift danışmanlığı hizmeti sunmak,
ğ) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi

amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
h) İlgili alanda gerekli mevzuat çerçevesince sertifikasyon hizmeti vermek ve sağlamak,
ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,
i) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek ve gidermek amacıyla araştırmalar yapmak,
j) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını

araştırmak ve bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, bu tür hizmetleri
sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak,
l) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere uygulama

alanı yaratmak ve danışmanlık yapmak,
m) Eğitim ve gelişim programları düzenlemek, uygulamak ile etkisini analiz etmek

ve/veya danışmanlık sunmak,
n) Psikolojik testler uygulamak ve diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,
o) Üniversitede geliştirici, önleyici, eğitici her türlü rehberlik programları düzenlemek,
ö) Üniversitedeki krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,
p) Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşa-

virlik hizmetleri vermek,
r) Faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
s) Bilimsel çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme teknikle-

rini kullanmak ve bilimsel çalışmalara danışmanlık yapmak,
ş) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim

elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralla-
rına uygun davranmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi
sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantı-
lara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.
Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
b) Merkezi temsil eder.
c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin/çalışmaların yürütülüşünü ve işleyişini

izler ve denetler.
ç) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bun-

ların görevlerini düzenler.
e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim

Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunur.
ğ) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.
h) Danışma Kurulunun gündemini belirler ve bu Kurula başkanlık eder.
ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütür.
i) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunar.
j) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunar.
k) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin ilgili faaliyet alanında Üni-

versitede görev yapan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen üyeler olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli
teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oy-
ların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlar.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlar.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlar.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirler.
d) Yıl sonu çalışma raporunu onaylar.
e) Çalışmalarda Müdüre yardımcı olur.
f) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumlulukları hakkında Müdüre öne-

rilerde bulunur.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlar.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uz-
man kişiler tarafından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir defa olağan olarak
toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

devredebilir.
Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı
ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AÇÜ-UZEM): Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön

lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri

kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,

b) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ders, kurs, se-

miner, konferans ve benzeri uygulamaları yürütmek,

c) Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaş-

tırmak,
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d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin ba-

şarısını artırmak,

e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan

dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,

f) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,

ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında iş-

birliğine ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve

yayımlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim şeklinde yürütülecek ön lisans, lisans, lisans

tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin

yürütülmesine destek olmak,

b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eği-

tim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,

c) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülme-

sini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir bi-

çimde işlemesini sağlamak,

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak;

kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,

d) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-

revlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri, dersleri ve programları belirlemek,

kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

f) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geç-

me ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak

öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/is-

temci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci

destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

h) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-

riklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve ge-

rekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak

ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,

i) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak,
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j) Uzaktan eğitim programlarında eğitim-öğretim işlemleri için kullanılacak internet
ortamını sağlamak,

k) Uzaktan eğitim için eğitsel materyaller hazırlamak, uzmanlarla işbirliği içerisinde
belirlenen standartlara göre ders içerikleri geliştirmek, öğrencilere gerekli destekleri sunmak,

l) Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi
sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantı-
lara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.
Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin idari işleyişini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılı-

mını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve çalışmalarını

denetlemek,
ç) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını belirlemek ve bunların karşılanmasını

sağlamak,
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
e) Merkez tarafından yürütülecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak, bu

projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek,
f) Merkezin idari işlerini yürütmek, Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin ku-

rulup personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,
g) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak,
ğ) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin ilgili faaliyet alanında Üni-

versitede görev yapan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-

revlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi

biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Ku-

rulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt

çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu

ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve görüşmek,

b) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek, karar vermek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup komisyonları belirleyerek, görevlendi-

rilecek kişi ve birimleri Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek

personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinin onbirinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro-

jeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro-

jeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Fen ve Mühendislik, Sosyal Beşeri

ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri Temel Alanlarını temsil
edecek sayıda en az beş öğretim üyesinden oluşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Komisyonunu,

b) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı
yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması bek-
lenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası ku-
rum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve
araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (BAPMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektör Yardımcısı: Merkezden sorumlu Rektör Yardımcısını,
g) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,

uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak,
ve araştırma/geliştirme (AR-GE) olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
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c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar
altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek,
Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma
sunmak,

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakı-
mı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü
alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversi-
teler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği
yaparak yürütülen bilimsel araştırma proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir
çalışma ortamı hazırlamak,

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme
ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak,

h) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam
edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ı) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve
gelirin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak,

i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası ge-
çerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gele-

bilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli la-
boratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,

b) Üniversitedeki, her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile
diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek
vermek, işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç
duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar
yapmak,

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar
ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

ç) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında
çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzen-
lemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon
merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde
bulunmak,

d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak,

e) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultu-
sunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak,

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yü-
rütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,
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ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalış-
malar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi ça-
lışmalarına katkıda bulunmak,

h) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent
inceleme birimi kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uy-
gulamasına katkıda bulunmak; Merkezin geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri
yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt
dışı kurumların da kullanımına sunmak,

ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle
bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,

i) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak,
j) Arama konferansları ve çalıştaylar düzenlemek,
k) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve bece-

rilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim
adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek,

l) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-
melerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri
laboratuvarları kurmak ve işletmek,

m) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve
uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek,

n) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya
uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri top-
lantılar veya yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere
bilimsel, sanatsal ve görsel faaliyetlere katılmak,

o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar,
videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek,

ö) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,
p) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine

getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl-

lığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görev-
lendirmelerde Müdürün yerine yenisi Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim
sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Rektör Yar-

dımcısı katılmadığı zaman Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun karar-
larını uygulamak,
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b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projeleri izlemek ve denetlemek,
c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin

en yüksek verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışma yönünde her türlü tedbirleri almak
ve uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-
lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
için girişimlerde bulunmak,

e) Merkez, araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev
tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve BAP Komisyonu ve
Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektör Yardımcısı aracılığıyla Rektörün onayına sun-
mak,

f) Merkez laboratuvarı ve AR-GE birimlerinin, Üniversite elemanlarınca kullanımı,
mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek,

g) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan
sonra uygulamak,

ğ) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim
Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

h) Kurum içi yazışmaları yapmak,
ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak

ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,
i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla

temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek,
j) BAP Komisyonu üyelerini Rektör Yardımcısı aracılığıyla Rektörün onayına sunmak,
k) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

tör Yardımcısı aracılığıyla Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim

Kurulunu oluşturan üyeler arasından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yar-
dımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zaman-
larda Müdür adına görev yapar.

(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Mü-
dürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı, BAP Komisyonu

Başkanı ve BAP Komisyonu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir kişiyle
birlikte toplam beş üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde Rektör Yardımcısı Yönetim Ku-
ruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dol-
madan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı
usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye-
lerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak perso-
nelin niteliklerini belirlemek; Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara
bağlamak,

b) Danışma Kurulundan ve BAP Komisyonundan gelen teklif ve önerileri incelemek
ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak,
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c) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,
ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek,
d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlen-

dirmek ve karara bağlamak,
e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak,
f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım
şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

g) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

ğ) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını de-
ğerlendirmek ve sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; öğretim üyeleri veya kurum dışı uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen en az yedi, en çok on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Rektör Yardım-
cısı başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç
yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-
kında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-
tamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE 

LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi  dışındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı Tıp Fa-

kültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları
bünyesinde yürütülen her türlü 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) AKTS:  Avrupa Kredi Transfer Biriktirme  Sistemini,  
b) Dekan: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) Fakülte Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakülte kurullarını, 
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
ğ) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul

ve meslek yüksekokullarının kurullarını,
h) Yüksekokul Müdürü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul

ve meslek yüksekokulları müdürlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Yılı, Programlar ve Dersler

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 14 haftalık ders ve bunu takip

eden yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 28 haftalık ders ve bunu
takip eden yılsonu sınavları süresinden oluşur. 

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-
rine ait hususlar, Senato tarafından belirlenen ve Rektörlük tarafından ilan edilen akademik
takvim ile düzenlenir.

(3) Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir. 

Ders programları
MADDE 6 – (1) Bir ön lisans veya lisans programının dersleri, bu derslerin içerikleri,

kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program başkanlı-
ğınca hazırlanır ve ilgili akademik kurul kararıyla Senatoya sunulur. Programlara ilişkin dü-
zenlemeler Senato kararıyla kesinleşir. 
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(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir programda alınması
gereken zorunlu dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler program-
larda belirtilir. 

(3) Öğrenciler, programlarında belirtilen derslerin dışında, alması gereken AKTS’yi ta-
mamladıktan sonra ilgileri doğrultusunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not bel-
gelerinde aldığı başarı notuyla birlikte gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortala-
malarına katılmaz ve mezuniyet koşulları açısından değerlendirmeye alınmaz.

(4) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken derse
ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ön koşullu dersi veren bölüm tarafından
belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(5) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılı ya da başarısız olunan
veya bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul dersi denir. Ortak koşullu dersler
ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı
bulunduğu fakülte veya yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandık-
tan sonra kesinleşir.

(6) Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı
açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur.
Bu şekilde muaf tutulan derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Senatonun uygun görmesi halinde bazı dersler kısmen ya da tümüyle uzaktan öğ-
retim yoluyla verilebilir.

Derslerin kredi değeri ve ders yükü
MADDE 7 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki

şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama
saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından,
dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30
AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi/saat, bir saat uygulama
veya laboratuvar da 0,5 kredi/saattir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim
faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından
belirlenir. 

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akade-
mik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl
ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve ben-
zeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik
yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.

(4) Bir akademik birime ait bir öğrencinin her yarıyılda/yılda alabileceği en fazla ders
kredi/saat yükü Senato tarafından belirlenen en yüksek kredi/saat yüküdür.

(5) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü, haftalık ders programının zorunlu
kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik
yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının
oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarı-
yıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(6) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yük-
seltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen, çift anadal veya yandal programlarını izleyen öğ-
renciler, yarıyıl ders yüklerini, genel not ortalamalarının en az 2,50 olması koşulu ve danışma-
nın onayıyla 1 ders, genel not ortalaması 3,00'dan fazla olması koşulu ve danışmanının uygun
görmesiyle 2 ders, genel not ortalaması 3,50'den fazla olmak koşuluyla ve danışmanının uygun
görmesiyle en fazla 3 ders artırabilirler.   
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(7) Son sınıf öğrencilerine, ders kayıtları süresi içinde kayıtlı bulundukları fakülteye
yazılı olarak başvurmaları halinde fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl ve
yaz okulu için birer ek ders hakkı verilebilir.  Her ne şekilde olursa olsun bir öğrencinin bir ya-
rıyılda alabileceği ek ders sayısı 3 dersi geçemez.

(8) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.
Çift anadal programları
MADDE 8 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans

programını aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift ana-
dal programı denir. Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yandal programları
MADDE 9 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi programına ek olarak

bir yandal programını izleme izni verilebilir. Yandal programı ayrı bir program değildir. Yandal
programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Notlar,  Değerlendirme ve Başarı Durumları 

Devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorunda-

dırlar. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin hususlar, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu ku-
rulu veya ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve izlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarının yanı sıra yarıyıl

sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri
bölüm başkanlığı, dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı
içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık, meslek
yüksekokulu müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden
tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan
edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve
yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tu-
tularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(2) Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler bütünleme sı-
navına girebilirler. Hangi derslerden bütünleme sınavı yapılacağına, hangi dersler için yaz
okulu açılacağına ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar ve-
rilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavı ya-
pılmayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez. 

(3) Programı yürüten akademik birim yönetimi tarafından haklı ve geçerli görülen bir
nedenle, bir ara sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları
ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.  

(4) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölümce belir-
lenerek Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders
notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(5) Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar çalışmaları ayrı ayrı değerlendi-
rilebilir. Bu takdirde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler ders ve uygulama ve/veya labo-
ratuvar çalışmalarına ayrı ayrı uygulanır.

(6) Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda
kesinleşir.
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Notlar
MADDE 12 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için bağıl değerlendirme yöntemi uy-

gulanarak aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak tak-
dir edilir: 

Yarıyıl Ders Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
F 0,00

(2) Notların ve not ortalamalarının 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) Eksik (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders

için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir.
Bir öğrenci (I) notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün
içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (F) notuna dö-
nüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süre uzatılabilir.

b) Yeterli (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

c) Yetersiz (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğ-
rencilere verilir.

ç) (EX) notu öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir.
Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili
derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gös-
terilir.

d) Çekilmiş (W) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğ-
rencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin
izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekil-
melerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Bir öğrenci, programının ilk iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer not aldığı
ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç çe-
kilemez.

2) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına
katılmayan derslerden çekilemez.

3) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi bo-
yunca en çok altı dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve
dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

4) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imza-
lanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve
ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve
öğretim üyesinin izni ile yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar
uygulanmaz.

e) Program dışı (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not
ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin
ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. 
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f) (P) (Gelişmekte) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.

g) (NA) (Devamsızlıktan Başarısız) notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı
başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. (NA) notu,
not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür. Öğretim elemanı tarafından (NA) notunun
verilebileceği haller şunlardır:

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye
hak kazanamamak,

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına
girmeye hak kazanamamak,

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
(4) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların in-

tibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
(5) Yarıyıl sonu ders notları öğrenci işleri direktörlüğü tarafından açıklanır.
(6) Daha önce başka bir yükseköğrenim kurumuna devam eden ve Üniversiteye Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan giriş sınavı sonucunda kaydolan
öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye yatay geçiş veya dikey geçiş
yoluyla kaydolan öğrencilerin, daha önceki programlarında aldıkları derslerin denkliği ve in-
tibakı ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu
derslerden alınan harf notları öğrencinin not ortalaması hesabına katılır.

Notlarda maddi hata
MADDE 13 – (1) Sınav notlarına itirazı olan öğrenci, notlar ilan edildikten sonra üç iş

günü içerisinde ilgili akademik birime yazılı olarak itiraz eder. Öğrencinin itirazı, ilgili yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. Sınavlardan sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların baş-
vuru süresi bittikten sonra en geç yedi iş günü içerisinde neticelendirilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders
notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o
yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam AKTS tutarı, alınan derslerin kredi değeri
toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not
ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu prog-
ramda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel
not ortalamasında (AA)’dan (F)’ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarılı öğrenciler
MADDE 15 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans

ve ön lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal
ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 ara-
sında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda
ilan edilir.

Başarısız öğrenciler
MADDE 16 – (1) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan

lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar.
Derse kayıt
MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans

programına ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt ol-
duğu akademik yıl birinci akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler için ise
kazandığı akademik programa geçtiği akademik yıl birinci akademik yıldır.
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(2)  Lisans programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğ-
renciler, güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kay-
dolurlar. Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tü-
müne kaydolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra
kredi limitini aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız ol-
duğu kendi programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan
bu öğrenciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar. Ön lisans öğrencileri ise bahar
yarıyılında, madde de belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, ilave ders alabilirler. 

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğren-
ciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk
iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında
aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine
kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini
aşmamak koşuluyla bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders kayıt kurallarına uy-
mak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere kay-
dolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi
derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak
zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dö-
nemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydol-
mak zorundadır.

(4) Ancak ikinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna
göre kayıt yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak
üzere üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız
oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 18 – (1) Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında al-

mayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli
veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları
bölümce uygun görülen dersleri alır.

(2) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine
aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önceden alınan ders, not
çizelgesinde yer almaz ve genel not ortalamasına dahil edilmez.

Son yarıyılda başarısız öğrenciler
MADDE 19 – (1) İlgili programa ait derslerin tamamını almış, bir ders dışındakileri

başarıyla tamamlamış mezun durumda öğrenciler veya mezuniyet için tüm dersleri alarak son
yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersi başarısız kalmış öğrenciler ek sınav hakkından ya-
rarlanırlar.

(2) Son yarıyılda (F) veya (U) notu almadıkları halde, genel not ortalamaları 2,00’ın
altında olan öğrencilere, bu yarıyılda (DD) veya (DC) notu aldıkları en çok iki dersten yuka-
rıdaki şartlarla ek sınav hakkı verilebilir. Söz konusu ek sınavdan (F) notu alan öğrencinin der-
sin açıldığı ilk yarıyılda bu dersi tekrar etmesi gerekir.

(3) Öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için başarısız oldukları dersten
devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

(4) Ders başarı notu yarıyıla yayılan proje ve uygulamalarla değerlendirilen dersler için
ek sınav hakkı verilmez.

(5) Ek ders sınavı ücretleri Üniversite tarafından belirlenir.
(6) Ek sınav hakkı için başvurular, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu tarafından

değerlendirilir, değerlendirme sonucu uygun görülen öğrenciler için ek sınav açılır.
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(7) Bağlı bulunduğu programın azami öğrenim sürelerini aşan öğrenciler için 20 nci
madde esasları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Süresi ve Diploma Şartları

Öğrenim süresi
MADDE 20 – (1) Üniversitede iki yıllık ön lisans öğreniminin normal süresi dört ya-

rıyıl, dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi sekiz yarıyıl, beş yıllık lisans öğreniminin
normal süresi ise on yarıyıldır. 21 inci maddedeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun
olabilirler. Haklı ve geçerli bir nedeni olmayan öğrenciler normal eğitim öğretim süresi iki yıl
olan programları dört yılda, dört yıl olan programları yedi yılda, beş yıl olan programları sekiz
yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler içerisinde
mezun olamayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksekokul ve lisans diplomasının verilme şartları
MADDE 21 – (1) Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı ol-

duğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan
dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel
not ortalamasının 2,00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3,00’dan 3,49’a kadar
olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun
olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması
alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

Ön lisans diploması verilme şartları
MADDE 22 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların

ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 ta-
rihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması için gerekli ders-
lerin her birinden en az (DD) notu alınmış olması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 30/5/2011 tarihli ve 27949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan öğrencilere uygulanmaz.  
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.  
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları veya
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,

gerekir. 
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.
(3) Güzel Sanatlar Fakültesinin anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel

sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından
mezun olanlarda ALES puanı aranmaz.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış 50 temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri, eczacılık mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel
tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çar-
pılarak toplanması ile elde edilir.

(6) Doktora giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları program-
larında ise sanatta yeterlik sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek li-
sans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. 

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan
alınması zorunludur.

(8) Tıp fakültesi doktora programlarına kayıt için temel tıp puanının veya ALES pua-
nının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat
puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(9) Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması
göz önünde tutulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2017 30053
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

KireçtaĢı Mal Alımı ĠĢi Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/277711 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : Ağrı ġeker Fabrikası 

b) Adresi : Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11.000 ton KireçtaĢı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı ġeker Fabrikası stok sahası  

c) ĠĢin süresi : Ġlk Teslimata 01 Ağustos 2017 tarihinde baĢlamak üzere 

fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ağrı ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.06.2017 – 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karĢılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.06.2017 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Ağrı ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5375/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince terk 

talebinde bulunulan 2 (iki) Adet jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Devlet 

ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri 

yapılacaktır. 

a) ARA.13.00.2016.JEO.1 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : Bitlis 

Ġlçesi : Tatvan 

Köyü- Mevkii : Boryan 

Ruhsat Alanı : 4896,15 hektar 

Pafta No : VAN K48d3 

Taban Ġhale Bedeli : 30.000,00 TL 

Geçici Teminat :      900,00 TL 

Ġhale Tarihi : 22/06/2017 

Ġhale Saati : 11:00 

Ruhsat Koordinatları: 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 251000 258000 258000 251000 251000 

Yukarı (X) 4274000 4274000 4267000 4267010 4274000 

 

b) 24 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : Bitlis 

Ġlçesi : Güroymak 

Köyü- Mevkii : AĢağı Mork-Dürühan 

Ruhsat Alanı : 569,00 hektar 

Pafta No : VAN K48d3 ve K48d4 

Taban Ġhale Bedeli : 30.000,00 TL 

Geçici Teminat :      900,00 TL 

Ġhale Tarihi : 22/06/2017 

Ġhale Saati : 11:15 

Ruhsat Koordinatları: 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 251000 249500 249543 252007 252010 251000 

Yukarı (X) 4275000 4274999 4276771 4276995 4274000 4274000 

 

Ġhale Tarihi : 22/06/2017 saat 11:00’da baĢlayacak, 15’er dakika 

ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü. 
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b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini 

100,00-TL bedel karĢılığında satın almaları 

zorunludur. Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı 

adreste görülebilir. ġartname bedeli, Bitlis Ġl Özel 

Ġdaresi, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne 

yatırılacaktır. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümen toplantı salonu. 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü. 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümen toplantı salonu. 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 22/06/2017 Saat: 11.00 

5 - Ġhaleye Katılma Belgeleri: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1- Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi, 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3- T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmıĢ, onaylı nüfuz cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1- ġirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 

2- Yönetim onaylı imza sürküleri, 

3- Tüzel kiĢi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almıĢ oldukları Vekaletnameyi 

ibraz Edeceklerdir. 

d) Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul 

Edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi. 

e) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

f) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

g) KesinleĢmiĢ Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmıĢ belge. 

h) KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmıĢ belge. 

6 - Ġhale bedeli KDV peĢin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi ihale bedeline iliĢkin KDV peĢin olarak ödenecektir. 

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin 

aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karĢılığında en geç ihale saatine kadar, 

ihale komisyonu baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

Ġlan olunur. 4965/1-1 
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EL ALETLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: El aletleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/279687 

Dosya no : 1721329 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : El aletleri (53 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi Muayene ve Tesellüm ĠĢleri 

ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 ÇarĢamba günü Saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. TS’li olan malzemeler için TSE Uygunluk Belgesi, TSE Uygunluk belgesi 

olmayanlar için TSEK belgesi teklifle birlikte verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.07.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5331/1-1 
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PANCAR ANALĠZ LABORATUVARI ĠġGÜCÜ PERSONEL  

HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı ĠĢgücü Hizmet 

Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt No : 2017/279012 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : PınarbaĢı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. 

  Elbistan/KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 344 419 16 09 - 0 344 419 16 17 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarında 2017-2018 

Kampanya dönemi süresince tahmini 100 gün boyunca 22 

kiĢi ile (2200 yevmiye) iĢgücü personel çalıĢtırılması 

hizmeti alımı iĢidir 

b) Yapılacağı Yer : Elbistan ġeker Fabrikası- Pancar Analiz Laboratuvarı 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği 

tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren tahmini 

100 gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Elbistan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati : 22.06.2017 Saat 14:00 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Elbistan ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

 5281/1-1 
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FABRĠKAMIZ KÜSPE PRESELERĠ, BRÜKNER HAVUZU VE DĠġLĠ KUTULARININ 

BAKIM - ONARIM ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt no : 2017/278729 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

Merkez/ERZĠNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Küspe Presesi 5 Adet ve Bunlara Ait 5 

Adet DiĢli Kutusu, Brükner Havuzu Tahrik - 

Mekanik (Kollar, Yataklar, Makine Gövdesi) 

Sistemini ve Bunlara Ait 3 Adet DiĢli Kutusu Bakım 

- Onarımı ve ÇalıĢır Vaziyette Teknik ġartnameye 

Göre Teslim Edilmesi Hizmet Alımı ĠĢi. 

b) Teslim yeri : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) ĠĢin Süresi : Yüklenici söz konusu iĢi 45 (KırkbeĢ) takvim günü 

içinde çalıĢır vaziyette teslim edecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son teklif verme tarihi ve saati : 23/06/2017 Cuma Günü Saat 14:00 de 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (Ġdari Ģartnamede belirtilmiĢtir.) 

5 - Ġhale dokümanı: Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 50,00 (Elli TL) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 23.06.2017 Cuma günü saat 14:00’e kadar Erzincan ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü haberleĢme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5338/1-1 
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KALĠTE VE ĠġLETME KONTROL LABORATUVARI ĠLE PANCAR  

ANALĠZ LABORATUVARI HĠZMETMELERĠ ĠÇĠN ĠġGÜCÜ 

ÇALIġTIRILMASI HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı 

Hizmetleri için iĢgücü çalıĢtırılması hizmet alımı ihalesi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet alımı 

yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/284450 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı ile 

Pancar Analiz Laboratuvarı hizmetlerinin yürütülmesi 

için toplam 64 iĢgücü çalıĢtırılması iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : KırĢehir ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarında 28 adet iĢ 

gücü ile ±%20 toleranslı 120 (Yüzyirmi) gün, Pancar 

Analiz Laboratuvarında 36 adet iĢ gücü ile ±%20 

toleranslı 90 (Doksan) gün. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 22.06.2017 PerĢembe Günü, Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim 

günüdür. 

7 - Sınır değerin altında olan teklifler açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

9 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5317/1-1 
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SEYYAR VE SABĠT PANCAR BOġALTMA MAKĠNALARININ 

ÇALIġTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Seyyar ve Sabit Pancar BoĢaltma Makinelerinin ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı 

iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/280642 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017/2018 kampanya dönemi süresince 

Seyyar Pancar BoĢaltma makinesi ile (±%20 

toleranslı) 230.000 Ton, Sabit Pancar BoĢaltma 

makinesi ile (±%20 toleranslı) 280.000 Ton Pancarın 

BoĢaltılması, Makinelerinin ĠĢletilmesi, Temizlenmesi 

ile bakım-onarım ve revizyonunun yaptırılması hizmet 

alımı iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : KırĢehir ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : 2017/2018 kampanya dönemi süresince 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 22.06.2017 PerĢembe Günü, Saat 09.30 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5318/1-1 
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MEYDAN TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMETLERĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri iĢi, 

Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/278305 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017 - 2018 Kampanya dönemi süresince (105 gün) (± %20), 

2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 4 Adet Damperli 

kamyonla tahmini 140 000 ton (±% 20) olmak üzere 

günlük kok, kireç taĢı v.s. iĢletme malzemelerinin günlük 

olarak stok sahasından kullanım yerine 24 saat süre 

içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika 

sahasına gelen kok kömürünün nakil araçlarından 

indirilerek stok sahasına tarif edileceği Ģekilde istif 

edilmesi, istenilen malzemelerin bunkerlere dökülmesi 

veya iĢ makineleri ile bunkerlere itilmesi, bunların 

iĢlendikten sonra oluĢan artıklarının, pancar ile birlikte 

fabrikaya gelmiĢ diğer malzemelerin (pancar toprağı, 

kuyruk, taĢ, kum, ot v.s.) ve pres filtre çamurunun, idarece 

gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taĢınması ve tarif 

edilen Ģekilde istiflenmesi, bu atık yığınlarının günlük 

tesviye edilmesi, yüklenicinin temin edeceği stabilize veya 

uygun malzemelerle, döküm sahasının ve sahaya çıkan 

yolların nakliye araçlarının çalıĢmalarına uygun hale 

getirilmesi, kampanya sonu iĢ bitiminde saha tesviyesinin 

yapılması iĢi. Detay ve diğer unsurlar Teknik ġartnamede 

açıklanmıĢtır.  

b) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : ± %20 Toleranslı 105 Gün  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.06.2017 - Saat 14.00  

4 - Ġhale dokümanı Yozgat ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5299/1-1 
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KRĠSTALĠZATÖR KARIġTIRICI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/284102 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 274 461 3400 / 6174 - 0 274 461 3403 

c) Elektronik posta adresi (varsa): 

2 - Ġhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü II. Borik Asit Fabrikası ihtiyacı 

olan 2 (iki) Takım Kristalizatör KarıĢtırıcı Yedek 

Parçalarının alımı iĢidir. 

3 - Ġhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 22/06/2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġstekliler; 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 

4.1.6. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.8. Mali Durum Belgesini, 

Bu Madde BoĢ BırakılmıĢtır. 

4.1.9. ĠĢ Deneyim Belgesinin, 

Bu Madde BoĢ BırakılmıĢtır. 

4.1.9.1. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler, 

Bu Madde BoĢ BırakılmıĢtır. 

4.2. Ġhaleye ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - Ġhale dokümanı Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü - Satınalma ve Malzeme Yönetim 

Birimi (Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde 

ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2017 – Sayı : 30094 

 

Ġhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor ĠĢletme 

Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet ġubesi nezdindeki (IBAN no: TR55 0001 0002 

8237 7122 4555 25) no.lu Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura 

düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 

ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 

yatırıldığına iliĢkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak TeĢekkülün yukarda yer alan faks 

numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. TeĢekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik 

olmasından dolayı TeĢekkül hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 22/06/2017 PerĢembe günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp 

TeĢekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 5339/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 

MAYIS 2017 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL,  

SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR 
 

 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESĠH 

TARĠHĠ 

FESĠH 

GEREKÇESĠ 

SÜPER SELVA MERMER, MERMER 

MALZEMELERĠ VE MOTORLU 

ARAÇLAR SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTEDĠ ġĠRKETĠ-SÖKE ġUBESĠ 

TS 11954 09-HYB-601 18.05.2017 
FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

FERHAT DOLMACI / ELĠT ASANSÖR 
TS 13015+A1 

TS 12255 
09-HYB-653 16.05.2017 

TALĠMATA 

AYKIRILIK 

 5282/1-1 

—— • —— 
 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/03/2017 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/05/2017 tarih ve 986 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 45841 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 12/06/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5361/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 07/02/2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2017 tarih ve 999 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Elvan Mahallesi imarın 46008 ada 5 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği‖ 12/06/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5362/1-1 
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Mikrobiyoloji Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 

Sağlık Yüksekokulu 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
 Profesör 1 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Sağlık Kurumları 

ĠĢletmeciliği 
Doçent 1 

 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet 

dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 

ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet 

dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 

ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 4885/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim

Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


