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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasına  aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Merkez müdürlüğünün disiplin işlemlerini yürütmek.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi

eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“d) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Disiplin Kurulu olarak; Sağlık Uygulama

ve Araştırma Merkez Müdürlüğünce Disiplin Kuruluna sevk edilen aylıktan kesme ve kademe
ilerlemesinin durdurulması cezaları ile merkez müdürü tarafından onaylanarak kişilere tebliğ
edilen disiplin cezalarına (Uyarma ve Kınama cezaları) ilişkin verilen itiraz dilekçelerini ince-
lemek ve sonucunu merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/12/2013 28859

2- 6/7/2014 29052

3- 6/12/2014 29197

4- 12/12/2016 29916

5- 24/10/2017 30220

6- 19/11/2017 30245

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Ekim 2018
PAZAR
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Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİBER VE İSOT UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HÜNİSAM) yönetim,
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; HÜNİSAM’ın Üniversite içi ve dışında gerçekleşen
araştırma-geliştirme (AR-GE) ve merkezi laboratuvar amaçlarına, faaliyet alanlarına, organ-
larına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esaslarını 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 Altyapı Projeleri (HÜBAK): Harran Üniversitesi Bilimsel Alt Yapı Proje-

lerini,
b) Birim: Üniversite, kamu veya özel sektör kuruluşlarının alt ünitelerini,
c) Danışma Kurulu: HÜNİSAM Danışma Kurulunu,
ç) Döner Sermaye İşletmesi (DÖSİM): Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yürütme Kurulunu,
d) Hizmet alım bedeli: HÜNİSAM bünyesinde yapılacak her türlü test, analiz, rapor-

lama, projelendirme, eğitim ve danışmanlık gibi faaliyetleri kapsayan hizmetleri,
e) HÜNİSAM: Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Koordinatör: HÜNİSAM bünyesinde bulunan koordinatörlüklerde görevli ve sorumlu

personeli,
g) Müdür: Merkez Müdürünü,
ğ) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Harran Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: HÜNİSAM Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

HÜNİSAM’ın Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

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

faaliyetlerine katkıda bulunmak.
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b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,
uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak,
geliştirmek, güçlendirmek ve HÜNİSAM’a bağlı kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma
sunmak.

c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar
altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ç) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak.
d) Biber ve isot ile ilgili yapılacak çalışmalarda bilim, sanayi ve teknoloji alanında ge-

lişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araş-
tırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorun-
larına çözüm yolları aramak.

e) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını HÜNİSAM’ın olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üni-
versiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

f) Yurt dışındaki ve yurt içindeki biber ve isot ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuru-
luşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını HÜNİSAM’ın bün-
yesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

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

ğ) HÜNİSAM bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması
ve gelirin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

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

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) HÜNİSAM’ın faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiyenin biber ve isot bakımından kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve

bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uy-
gulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini
sağlamak.

b) 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.

c) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında
çeşitli yayınlar yapmak, 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.

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

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

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

f) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yü-
rütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak.

g) 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.
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ğ) Çalışmalar sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent inceleme
birimi kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına
katkıda bulunmak HÜNİSAM’ın geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal bu-
luş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt dışı ku-
rumlarında da kullanıma sunmak.

h) Ulusal ve uluslararası kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında benzer amaçlı
ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde
eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

ı) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.
i) Konferans, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilim organizasyonları düzenlemek.
j) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve beceri-

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

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

l) Üniversite, kamu ve özel kuruluşların hizmet alımına yönelik olarak protokoller oluş-
turmak.

m) HÜNİSAM bünyesinde kurulacak araştırma laboratuvarlarının vereceği her türlü
hizmetin kapsamını laboratuvarlar ve HÜNİSAM yönetimi arasında oluşturulacak protokole
bağlamak.

n) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya
uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar
ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak ve bu faaliyetleri de düzenlemek.

o) Rektörlüğün onayı ile halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,
broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak ve çağrılı toplantılar düzenlemek.

ö) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.
p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
r) HÜNİSAM’ın ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve üniversite yönetim kurulunun

izni ile yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla ge-
lecek kişilere laboratuar olanağı sağlamak.

s) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül almış ya da bu kurumlarda danışmanlık
hizmeti veren araştırmacılarla işbirliği oluşturmak.

ş) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel ve kamu personeline yönelik eği-
timler düzenlemek.

t) Rektör tarafından HÜNİSAM’ın amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri ye-
rine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜNİSAM’ın Organizasyonu, Yönetim Organları ve Görevleri,

Proje Kabul ve Yürütme Esasları, Test ve Analizler

HÜNİSAM’ın organizasyonu, yönetim organları ve görevleri
MADDE 7 – (1) HÜNİSAM’ın yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama

ve eğitim deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, HÜNİSAM’ın tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendir-
melerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman mü-
dür yardımcılarından birini vekil bırakır.

(2) Müdür, HÜNİSAM’ın amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yö-
netim sorunlarının çözülmesinden, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre
karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Ku-

rulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Ku-
rulunun kararlarını uygulamak.

b) HÜNİSAM tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izle-
mek ve denetlemek.

c) HÜNİSAM’a bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereç-
lerin en iyi verimle kullanımı ile sağlıklı işleyişi ile ilgili her türlü tedbirleri almak ve uygula-
mak.

ç) HÜNİSAM’ın yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak
hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) HÜNİSAM’ın finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kul-
lanımı için girişimlerde bulunmak.

e) HÜNİSAM, araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin
görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuru-
lunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma
prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

g) HÜNİSAM’ın kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eği-
tim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, 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 koy-

mak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.
i) HÜNİSAM’ın faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuru-

luşlarla Rektör onayı ile temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı iliş-
kileri gerçekleştirmek.

j) HÜNİSAM’ın yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin
dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Merkez Müdür yardımcılarının
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da görevi sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdür yardımcılarının yerine yenisi görevlen-
dirilir. Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde HÜNİSAM’ın etkinliklerini yürütür. Mü-
dürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdüre vekâlet edebilir. 

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, en az iki müdür yardımcısı ve Müdürün

önereceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç
yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye aynı
usulle görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda

bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.
b) HÜNİSAM’ın bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalış-

maları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak
personelin niteliklerini belirlemek; HÜNİSAM ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp
karara bağlamak. 

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda
kararlar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
d) HÜNİSAM’a bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak

elemanları belirlemek.
e) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile HÜNİSAM’ın tüm faaliyetlerini de-

ğerlendirmek ve karara bağlamak.
f) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak.
g) HÜNİSAM tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif,

patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kul-
lanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ğ) HÜNİSAM’da yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı
yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek.

h) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı
belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

ı) HÜNİSAM’ın bünyesinde kurulabilecek alt birimleri ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

i) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe
sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe
iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; Üniversitedeki HÜNİSAM yönetimi tarafından teklif edilen; bilim, sanayi,
teknolojik araştırma ve uygulamalarıyla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve dene-
yimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Rektör tara-
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fından üç yıl için görevlendirilen en az beş, en çok otuz kişiden oluşturulur. Danışma Kurulu,
Müdür başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri
üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında HÜNİSAM’ın iş-

levleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında 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) HÜNİSAM’ın amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşünce-
lerinin alınmasına imkân sağlamak.

Proje kabul esasları
MADDE 15 – (1) Üniversitemizde yürütülmekte olan projelere ait tüm test ve analiz

işlemleri, hizmet alım bedeli karşılığında, döner sermaye kapsamında HÜNİSAM personeli
tarafından yapılır. HÜNİSAM laboratuvarlarında yürütülecek projelerin kabul edilme şartları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. HÜNİSAM’da yürütülecek projelerde;

a) Projesini HÜNİSAM’da yürütecek araştırmacıların, birimimizden ne şekilde bir hiz-
met alacağını, laboratuvar ve cihazların ne şekilde kullanılacağını bildiren sözleşme formunu
imzalayarak Yönetim Kuruluna sunmaları,

b) Üniversitemiz dışından başvurusu yapılan sanayi ve kamu projelerinin çalışma eki-
binde Harran Üniversitesinden en az bir araştırmacının bulunması,

gerekir.
Proje yürütme esasları
MADDE 16 – (1) Projenin HÜNİSAM’da yürütülmesi durumunda aşağıdaki şartlar

geçerlidir:
a) HÜNİSAM bünyesinde yürütülmesi kabul edilen projeler için projenin yürütüleceği

bir yer tahsis edilir.
b) Araştırmacılar, proje çerçevesinde satın aldıkları cihazları isteğe bağlı olarak tahsis

edilen laboratuvara taşıyabilirler. Bu kapsamda taşıyabilecekleri laboratuvar ekipmanları
HÜNİSAM’ın desteklediği projeler dışında olur. 

c) HÜNİSAM bünyesinde yürütülen projelerde, kendi projeleri dâhilinde kullandıkları
cihazlara ait sarf malzemelerini projelerinden karşılarlar. HÜNİSAM kabul edilen proje dâhi-
linde sarf malzemeyi karşılamaz.

ç) Projelerden çıkarılan her türlü yayın ve benzeri üründe HÜNİSAM desteğinin belir-
tilmesi zorunludur.

d) Projenin HÜNİSAM’da yürütülecek olan kısmının tamamlanmasından sonra, aynı
araştırmacıya ait HÜNİSAM tarafından onaylanan yeni bir proje çalışması varsa ve bu projesi
üç ay içinde destek alırsa, çalışmanın HÜNİSAM bünyesinde devam etmesine, değerlendirme
aşamasında öncelik tanınır.

Çalışmanın sonuçlanması
MADDE 17 – (1) Proje yürütücüsü, yetkili kullanıcı ve HÜNİSAM’ın oluşturduğu bir

komisyon tarafından proje kapsamında kullanılan tüm cihazların mevcut durumu tespit edilir.
Cihazlar teslim edilen şartlara sahip ise (çalışır durumda ve herhangi bir arızaları yoksa) teslim
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alınır. Cihazların mevcut durumu bir tutanak ile kayıt altına alınarak taraflarca imzalanır. Ci-
hazlarda herhangi bir arıza ve hasar bulunuyor ise durum tutanakla kayıt altına alınır ve kulla-
nıcı hatasından kaynaklanan sorunların proje yürütücüsü tarafından giderilmesi istenir. Her bir
proje için oluşturulan cihaz geri teslim alma dokümanları, proje sonuç raporu ve benzeri bütün
evraklar arşivlenerek saklanır.

Döner sermaye kapsamında hizmet, test ve analizler
MADDE 18 – (1) HÜNİSAM döner sermaye hizmetleri; sanayi, kamu kurum ve ku-

ruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile üçüncü şahıslar tarafından yapılan istemler
ve analiz fiyat listesinde belirtilen hizmetleri kapsar. Bu hizmetler, HÜNİSAM Müdürü baş-
kanlığında belirlenecek uzman kişiler tarafından verilir.

(2) HÜNİSAM’da gerçekleştirilebilecek döner sermaye hizmetleri aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır:

a) Laboratuvar hizmetleri (örnek hazırlama, test/analiz ve yorumlar).
b) Danışmanlık hizmetleri (sözleşmeye dayalı olarak).
c) İnceleme ve araştırma hizmetleri.
ç) Eğitim hizmetleri (kurs, seminer ve benzeri).
d) Projelendirme hizmetleri.
e) HÜNİSAM bünyesinde kurulmuş olan araştırma laboratuvarları tarafından üniversite,

kamu ve özel sektörlere verilecek hizmetler.
f) HÜNİSAM faaliyet alanına giren yukarıda nitelendirilmemiş diğer hizmetler.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 19 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

HÜNİSAM’ın ünite ve birimleri
MADDE 20 – (1) HÜNİSAM; biber ve isot hakkında temel, uygulamalı ve disiplinler

arası alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlardan, AR-GE bi-
rimleri ve pilot tesisler ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur.

(2) HÜNİSAM’ın ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından be-
lirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 21 – (1) HÜNİSAM’ın akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tara-
fından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 22 – (1) HÜNİSAM’ın harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Mer-

kez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ETİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları 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) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,
b) Merkez (UYEM): İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
d) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren,

sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,
e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
g) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Etik çalışmaları, dünyada ve Türkiye’de pek çok bilimsel disiplin için

bir gereklilik halini almıştır. Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde yer alan işletme, felsefe,
iletişim, İslami ilimler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin kendi alanların-
daki etik problemlerle ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini
çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplamaktır. Başta iş etiği
olmak üzere bio-etik, medya etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak ça-
lışmalar bu sayede daha rahat koordine edilebilecektir. Bu çalışmaların ortak hedefi ise Üni-
versiteden başlayarak sosyal yaşamın her alanında, evrensel etik bilinci etrafında şekillenmiş
prensipler geliştirilmesine önayak olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite içinde ve dışında etik bilinci geliştirecek ve destekleyecek akademik faa-

liyetler yürütmek.
b) Uygulamalı etik yaklaşımıyla üniversite içinde ve dışındaki etik sorunlar için pratik

çözümler geliştirmek.
c) Toplumsal yarar ilkesiyle hareket eden kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.
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ç) Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerin kendi alanlarındaki etik problemlerle
ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini desteklemek.

d) Disiplinler arası etik konulu araştırmaları koordine etmek.
e) Rapor, bülten, dergi, kitap ve benzeri vasıtalarla etik alanında toplumsal bir farkın-

dalık oluşturmak.
f) Üniversite bünyesinde açılacak etik konulu yüksek lisans programlarını koordine etmek.
g) Etik ilkelerin ilgili disiplin mevzuatında yer bulması için gereken çalışmaları ger-

çekleştirmek.

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 amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim

deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek
üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirile-
bilir. Müdür yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten
müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı
zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl

Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.
ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.
e) Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışveri-

şinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık
toplantılar düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uz-
manların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar
arasında rotasyon yapmak.

g) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin etik çalışma standartlarını geliştir-
meye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ğ) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde Merkezin amaçları konusunda araş-
tırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yük-
sek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

h) Üniversitede etik konulu hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar dü-
zenlemek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dâhil, üye-

lerin en az üçü Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Diğer üyeler de Üni-
versitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri
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yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında
görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü
ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına
ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkin-

liğinin artırılmasına destek sağlamak.
c) Gelecekte verilmesi planlanan yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.
ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler be-

lirlemek.
d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak ve çalışan personelin danış-

manlık alma gereksinimlerinin karşılanması konusunda destek sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en az 8 en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl
süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör

tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcile-
rinden oluşur.

b) Uygulamalı Etik alanında çalışmaları olan, üniversite içinden ya da dışından akade-
mik veya sektörel uzmanlar Danışma Kurulunda yer alabilirler.

c) Danışma Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

ç) Danışma kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliği taşır.
d) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu ka-

rarıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOTERAPİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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 (İPAM): İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
ç) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren,

psikoloji, klinik psikoloji ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında lisans, yüksek li-
sans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

d) Terapist: Merkezde görevlendirilmiş ilgili öğretim üyesi, uzman ve psikologları,
e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; merkeze psikolojik destek amacıyla başvuruda bu-

lunan danışanlara, klinik psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değer-
lendirme hizmetleri sunmak ve ihtiyaç duyulan durumlarda bireylere psikolojik destek sağla-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Danışanların psikolojik sorunlarını değerlendirmek ve tanı ve tedavi konusunda mer-

kezde çalışan uzmanlara yönlendirmek.
b) Danışanların iletişim problemleri, evlilik çatışmaları, iş doyumu gibi yaşam kalitesini

azaltan günlük yaşam sorunlarıyla baş etmelerine katkıda bulunmak.
c) Danışanların içinde yaşadıkları sosyo-kültürel ortamlar göz önünde bulundurularak

onların ruhsal gelişimini desteklemek ve günlük sorunlarla baş etme mekanizmalarını güçlen-
dirmeye yönelik psiko-eğitim vermek.

ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan danışanlar için bireysel, çift, aile ve grup terapi
hizmetleri sunmak.

d) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı gö-
rüşme ve test uygulamaları yapmak.
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e) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.
f) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı bilgileri etik prensipler çerçevesinde

yönetmek ve arşivleyerek korumak.
g) Merkezin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak danışanların merkezde yapılan

çalışma ve eğitimleri değerlendirmeleri amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.
ğ) Lisans ve lisansüstü psikoloji ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin staj eğitim-

lerini öğretim üyeleri gözetiminde etik ve bilimsel süreçler gözetilerek sürdürmelerini sağla-
mak.

h) Merkez çalışanlarının akademik gelişmelerine yönelik psikoloji alanıyla ilgili top-
lantı, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

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, Merkezin çalışma alanıyla ilgili olan üniversite öğretim üyeleri

veya idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör
tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve
Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının
görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yön-
temle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre
vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezde klinik psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değer-

lendirme hizmetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak ça-
lışanlarını denetlemek.

b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel
değerleri ve danışan ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve
danışanları muhtemel zararlar ve risklere karşı korunmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl
Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
d) Merkezde çalışan öğretim üyesi, uzman, psikolog, stajyer ve idari personelin yıllık

ve idari izinlerini düzenlemek ve onaylamak.
e) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.

Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulu-
nulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar
düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uz-
manların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar
arasında rotasyon yapmak.

g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda danışanların ihtiyaçlarını dikkate
alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları
yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye
yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
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h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere
göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.

ı) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçimlerini gerçek-
leştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rektörlüğe bil-
dirmek.

i) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin (lisans, yüksek lisans, doktora) sayısını,
görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkezde çalışan personelin, mesleki alandan seçilen bir öğretim üyesinden danış-
manlık almalarını sağlamak, danışmanlık süresini planlamak ve işleyişini denetlemek.

k) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde psikoloji bölümü öğretim üyelerinin,
araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin merkezde görevlendirilmesi
için çalışmalarda bulunmak. Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar
düzenlemek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Üyelerin en az üçü

psikoloji bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından, kalan üye veya üyeler ise üniver-
site bünyesinde çalışan merkezin idari personeli arasından üç yıllık süre için görevlendirilir.
Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, ka-
lan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü
ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına
ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
b) Merkezde sunulan hizmetlerin danışan ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşit-

lendirilmesine ve etkililiğinin arttırılmasına destek sağlamak.
c) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.
ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler be-

lirlemek.
d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu ka-

rarıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk
ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan
Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rının 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: Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a)Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında gerekli her türlü bilimsel,

teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bu surette uyuşmazlıkların
çözümüne ilişkin yöntemlerin gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması
ve yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli her tür faaliyeti yürütmek.

b) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlar ile işbirliğini sağlayarak incelemeler yapmak.

c) Uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin hukukun geliştirilmesi, bu alanlarda
çalışanların gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak,
sertifika programları açmak.

ç) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla
işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu amaçla araştırmalara girişmek
ve araştırmacılara yardımcı olmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanında araştırmalar ve yayınlar yap-

mak, rapor hazırlamak ve proje yürütmek veya bu benzeri çalışmaları yaptırmak, yapılanlara
katılmak veya desteklemek.

b) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde
konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, şura ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve
kültürel etkinlikleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

c) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna ilişkin olarak devlet, özel, vakıf okul-
ları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak. Üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri
ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek.

ç) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanında yapılan bilimsel çalışma ör-
neklerini seçmek ve ödüllendirmek, bunun için yarışma, ödül töreni ve benzeri etkinliklerde
bulunmak.

d) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna ilişkin çalışmalar yapan üniversite,
merkez ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

e) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, panel,
konferans, çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum ve benzeri ilmî içerikli
faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elek-
tronik ortamda paydaşlarla paylaşmak.

f) Üniversite bünyesindeki birimler ve tüm uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak
faaliyetler yapmak; merkezin amaçları doğrultusunda basın yayın organları ile ortak faaliyet
ve iş birliği yapmak, paylaşım ve tanıtım toplantıları gerçekleştirmek.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-
lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak. Üniversitede öğrenim gö-
ren her öğrenciyi, faaliyet konularını araştırmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına
destek vermek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
birimler oluşturmak; merkez faaliyetleri ile ilgili merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hız-
landırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak.

h) İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine danış-
manlık, uzman-bilirkişilik ve hukuki destek hizmetleri vermek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

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; Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür ye-
niden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir.
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(2) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında buluna-
madığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir
Müdür görevlendirilir.

(3) Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rek-
törün onayı ile bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev
süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet
eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü

alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve di-

ğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, ça-
lışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma bi-
rimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli
sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak.

ı) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanları ile ilgili olarak Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar gö-
revlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan sü-
reyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü
veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
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c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına
ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından Rektör
tarafından görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de ya-
pılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merke-

zin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma
grupları veya proje grupları kurulabilir.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemle-
rine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin
esasları 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: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini

(MÜ-DEHAM),
c) Müdür: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı giri-

şimleri,
e) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
f) Yerel Etik Kurul: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulunu (MÜ-

HADYEK),
g) Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yaşam bilimleri (tıp vb.) alanlardaki deneysel araş-

tırmalar için gerekli bilimsel çevreyi oluşturup, geliştirmek ve çalıştırmak, uluslararası stan-
dartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki
eğitim ve araştırma faaliyetlerine ve multidisipliner çalışmalara destek olmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deney hayvanlarının sağlıklı üretimini ve bakımını hayvan refahını sağlayarak yapmak.
b) Deney hayvanlarına ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve

yaşam alanları sağlamak.
c) Deneysel uygulamalar için gerekecek deney hayvanı, araştırma ortamı ve donanım

desteklerini sağlamak.
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ç) Uygulamalarla ilgili eğitim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araş-
tırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs, çalıştay, kongre ve/veya
konferanslar düzenlemek.

d) Bilimsel ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile araştırma ve eğitim temelli işbirlikleri
yapmak.

e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

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, Maltepe Üniversitesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının da bulunma-
dığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, gö-
revleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu düzenli olarak toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplan-

tıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak/uygulatmak.
ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan

işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanlara bu konularda
eğitim planlamak ve yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, fiziksel ve personel olanakları açısından
değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulun-
mak.

g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde
kullanılmalarını sağlamak.

ğ) Yerel Etik Kurulu ile işbirliğini sağlamak ve yürütmek.
h) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Rektör

tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür Yardım-
cısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.
(3) Müdür Yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde

Müdüre vekâlet eder.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri
tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite
dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile
bir ay içinde yeni üye görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik
süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az dört defa, salt çoğunluk ile toplanır. Mü-
dür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli
mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Ku-
rulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzen-

lemek.
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
d) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve

istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belir-
lenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en az iki en
fazla yedidir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa

Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Hatay Mustafa Kemal

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 2 nci maddesinin bi-

rinci fıkrası, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (n), (p) ve (u) bentleri ile 60 ıncı mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal” ibarelerinden önce gelmek üzere “Hatay”

ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İkinci danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK/EASDK tarafından önerilen ve EYK tarafından

atanan; en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişiyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Boş kalan kontenjanlara, yedek listeden başarı sırasına göre ilan edilen gün ve saatte

kayıt yapılır. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) EABDK, öğretim üyesinin azami danışmanlık yükünü dikkate alarak her öğrenci

için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar

enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Ve-

teriner Fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yöne-

tebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(5) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durum-

larda, EYK kararı ile tezli lisansüstü programlarında en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine

sahip kişi ikinci danışman olarak atanabilir. İkinci danışman atanması, danışmanın gerekçeli

yazılı önerisi, önerilen ikinci danışmanın danışmanlığı kabul yazısı ile EABDK/EASDK’nın

yazılı önerisi ve EYK onayı ile gerçekleşir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav

jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve

diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir.

Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-

rihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili

derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik

tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri

diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması

kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma

verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği

tarihtir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/11/2016 29893
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin lisans ve ön lisans

programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim, öğretim ve sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14, 43, 44, 45 ve 49 uncu maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 5,
6 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa kredi transfer sistemini,
b) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
c) Bölüm Başkanı: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-

larındaki bölümlerin başkanlarını,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-

yıtlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/bölümün/anabilim dalının/programın önerisi ile ilgili
yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
e) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
f) Fakülte: Nişantaşı üniversitesine bağlı fakülteleri,
g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul

yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
h) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu,  meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
ı) Kredi: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin normal

ders yükünü,
i) Lisans: Ortaöğretimden sonra en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğ-

retimi,
j) Mazeret sınavı: Ara sınavlarla ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli

bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
k) Meslek yüksekokulu: Nişantaşı üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
l) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
m) Ortak zorunlu Ders: 2547 sayılı kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve bilgi teknolojileri
derslerini,

n) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
o) Öğretim programı: Bölümlerce hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim

programını,
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ö) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yük-
seköğretimi,

p) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

r) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,
s) Seçmeli dersler: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek

alabileceği dersleri,
ş) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,
t) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,
v) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan (final) sınavı,
y) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
z) Yüksekokul Müdürü: Üniversite bünyesindeki Yüksekokul Müdürünü, meslek yük-

sekokullarının müdürlerini,
aa) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme, Danışmanlık, Yatay-Dikey Geçiş,

Çift Anadal ve İntibak

Kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversite programlarına öğrenci alımı Yükseköğretim Kurulu Baş-

kanlığının (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği ölçütler
çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitenin lisans veya ön lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için ön
lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgili programa
yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dahilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim ku-
rumunda kayıtlı olmamak şarttır. Ancak, bazı bölümlere alınacak öğrencilerde aranacak genel
ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Kayda hak kazanan adaylar, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen tarihlerde
kayıtlarını yaptırırlar. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bu-
lundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Mazereti bulunan adaylar kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla, ve-
killeri aracılığı ile de yaptırabilirler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi
olma hakkını kaybederler.

(5) Eğitim birimlerinin kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uy-
gulanacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümleri doğ-
rultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. O dönem için belir-
lenen öğrenim ücretini ödemeyen ve ilan edilen esaslara uygun başvuru yapmayan aday öğ-
rencinin kaydı yapılmaz. Süresi içinde, Üniversiteye kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri ta-
mamlanan aday, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı
MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında ön lisans ve lisans öğrencilerinden, miktarı

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen, öğrenim ücreti alınır. Öğrenci; kendi isteğiyle ayrılmış
olması veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydının silinmiş olması halinde dahi kayıtlı
olduğu eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından her yıl için belirlenen oranda ge-
cikme bedeli ile birlikte öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
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(2) Öğrencinin öğrenimini sürdüremeyecek derecede hastalığı halinde öğrenim ücreti,
hastalığının öğrenimini sürdüremeyecek derecede olduğunun bir sağlık kuruluşundan aldığı
sağlık raporu ile belirlendiği ana kadar geçen süre ile sınırlı olarak tahsil edilir. Bu durumlarda
ücretin hesabında ilgili eğitim ve öğretim yılına ilişkin akademik takvimde öngörülen eğitim
ve öğretim haftaları esas alınır. Öğrencinin vefatı durumunda öğrenim ücreti alınmaz.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun

kararı ile tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir.
Danışman atanana kadar öğrencinin danışmanlık hizmetleri bölüm başkanı tarafından verilir.

(2) Danışman; öğrencinin derse devam, ders kaydı, başarı durumunu izleme ve eğitim-
öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye rehberlik yapar ve yardımcı olur.

(3) Öğrencinin öğrenimi süresince her yarıyıl alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt ye-
nileme ve derse yazılma, ders bırakma ve yeni ders alma gibi işlemleri, bu Yönetmelik çerçe-
vesinde danışman onayı ile yapılır.

(4) Danışman; onay verdiği ders seçme, ders ekleme, ders bırakma gibi işlemlere ait
öğrencinin de imzasını taşıyan belgelerin bir nüshasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına za-
manında teslim eder. Bir nüshası öğrencide bir nüshası da danışmanda kalır.

(5) Danışmanlar her ne kadar öğrencilere rehberlik etmekle yükümlü olsalar da ders
kaydı işlemlerindeki hata ve/veya eksiklerden öğrenci sorumludur. Öğrencinin ders kaydı için
akademik takvimde öngörülen süre içinde danışmanına başvurması zorunludur.

(6) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak
olan danışman, bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danış-
man yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili birimlere ve öğ-
rencilere duyurur.

Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Senato ve

Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili dönem için belirlenen
ücretleri ödeyerek kayıtlarını yenilemek ve ders kayıt işlemlerini yapmakla yükümlüdür. Öğ-
renci, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yap-
tırır.

(2) Süresi içinde kayıt yenilemeyenler o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler ile eksik ders al-
mış oldukları dönemler öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Öğ-
renci; hiç almadığı ya da devam şartı sağlamadığı veya devam şartını sağlayıp başarısız (FF)
olduğu ders/derslere öncelikli yazılmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki
dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırır. Öğretim
programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise ilgili kurullarca belirlenen diğer ders-
ler alınır.

(4) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir.
Seçimlik dersin kaldırılmış ya da o dönem açılmamış olması halinde yerine aynı seçimlik grup-
tan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

(5) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim ve öğretim çalışmaları yükü; öğrencinin
isteği, danışmanın onayı ile tamamlanır. Öğrenciler, altıncı fıkrada tanımlanan ÇAP öğrencileri
ve üst yarıyıldan ders alabilecek öğrenciler haricinde, bir dönemde en fazla 30 AKTS + 15
AKTS (15 AKTS’yi aşması halinde en çok 3 derse) kayıt yaptırabilir.

(6) Bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel ağırlıklı
not ortalaması 3.00 ve üzeri olanlar; bir dönemde 30 AKTS+5 AKTS (5 AKTS’yi aşması ha-
linde en çok 1 derse) kayıt yaptırabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin
başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına ve derslerin bulunduğu dönem ortalamasına dahil
edilir. Üstten ders alma, ders alma döneminde değil, ders ekleme çıkarma döneminde yapılır.
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(7) Normal eğitim süresini tamamladığı halde dersi tekrar almak zorunda olan öğren-
ciler, derse devam etme koşuluna bakılmaksızın, belirlenen ücreti ödemek şartıyla akademik
takvime uygun olarak ders kaydı yaptırmakla yükümlüdürler.

(8) Mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyenler; dönemin ilk haftasında Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri ilgili eğitim biriminin yö-
netim kurulunca kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme tari-
hinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini yaparlar. Derse yazılma işleminden öğrenci so-
rumludur.

(9) Öğrenciler çakışan derslere kayıt yapamaz. Ancak, laboratuvar veya uygulamalı
dersler hariç, daha önce devam şartını sağlayıp tekrar almak durumunda kaldığı ders/dersler
bu kapsam dışındadır. Ayrıca; dönemin ilk haftasında öğrencinin başvurusu ile bölüm/program
başkanlığının uygun görüşü ve eğitim biriminin yönetim kurulu kararı ile programında çakışan
dersi farklı tür ve/veya programlardan çakışmayacak şekilde alabilir. 

(10) Öğrenci almış olduğu zorunlu bir dersten, dönemin dördüncü haftası sonunda, aka-
demik takvimde belirlenen tarihte danışmanının onayını alarak çekilebilir.

Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği kayıtlarını yaptıran veya ye-

nileyen öğrencilere Üniversite Rektörlüğü tarafından öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı
bir kimlik kartı verilir.

(2) Mezun olan veya Üniversiteyle herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci kimlik
kartını iade eder. Bu öğrencilerden başvuru yapanlara Mezun Kimlik Kartı verilebilir.

Yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal
MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş

öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak
işlemleri öğrencinin geldiği üniversite/yüksekokul notlarının bu Yönetmeliğin 20 nci madde-
sinde belirlenen not sistemine dönüştürülmesi suretiyle ilgili eğitim birimlerinin kurulları ta-
rafından yapılır.

(2) Bulundukları kurum içi programda, ön lisans programları için en az bir yarıyıl, lisans
programları için ise en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler ilgili mevzuat hükümleri,
belirlenen kontenjan ve bu Yönetmelik çerçevesinde eşdeğer bir programa kurum içi yatay ge-
çiş için, ilan edilen sürede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilir.

(3) Kurumlar arası ve kurum içi başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm/program
başkanlığınca, Senato tarafından belirlenmiş ilgili yönergeler çerçevesinde, incelenir. Bölüm/program
başkanlığının önerisi, ilgili akademik birim kurul kararı ile kesinleşir.

(4) Dikey geçiş öğrencisi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilir
ve öğrenciye Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Çift anadal bölümlerine yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte; Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır. Çift anadal bölümlerine kayıt; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup
intibak işlemleri 20 nci maddede belirlenen kurallara ve Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Li-
sans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge hükümlerine uygun olarak ilgili eğitim birim-
lerinin kurulları tarafından yapılır.
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Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak
MADDE 11 – (1) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri,

Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İn-
tibak Esasları Yönergesi’ne göre yürütülür. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu ta-

rafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğ-
rencisi olanlar, lisans/ön lisans diploma programlarında verilen dersleri özel öğrenci olarak
alabilirler. Özel öğrenci öğrenim ücretleri her dönem için Mütevelli Heyeti tarafından belirle-
nir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan programlara özel öğrenci statüsünde başvuran adayların,
öncelikle ilgili fakültenin/programın İngilizce düzeyine ilişkin belirlediği koşulları yerine ge-
tirmiş olmaları gerekir.

(3) Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme değildir.
Özel öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar. Nişantaşı Üniversitesi diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci
statüsünde ders alamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Esasları

Öğretim yılı akademik takvim
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı, her biri 14 hafta süreli güz ve bahar dönemle-

rinden oluşur. Dönem sonu (final) sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının başlama,
bitiş ve sınav tarihleri her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir. Ge-
rekli hallerde eğitim-öğretim süresi Senato tarafından düzenlenebilir.

(2) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili eğitim
birimlerin önerisi ve ilgili birimin Kurul kararıyla öğretim ve sınavlar Cumartesi ve Pazar gün-
leri de yapılabilir.

(3) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir.
Yaz öğretimi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve Nişantaşı Üniversitesi ilgili yö-
nergeleri çerçevesinde yürütülür.

Öğretim süresi ve katkı payı
MADDE 14 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans ve ön lisans bö-

lümleri/programlarını tamamlamak için tanınan azamî öğretim süresi Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen azami süre kadardır. 

(2) Normal öğrenim süresini doldurmuş öğrencinin mezun olabilmek için daha önce
almış ancak başarısız olduğu ve hiç almadığı ders AKTS sayısı 15’ten az olması halinde,  öğ-
renim katkı payı ders/kredi başı ücret olarak Mütevelli Heyetince belirlenir. Ancak bu dersler
için ödenecek katkı payı miktarı bir yıllık eğitim-öğretim ücretinden fazla olamaz. 

Öğretim şekli ve dili
MADDE 15 – (1) Öğretim, programlarda öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler,

uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler,
bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça her dersin süresi bir yarıyıldır. Değişik durumlar için Se-
natonun vereceği karar geçerlidir.

(3) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Yabancı dilde eğitim verilen programlarda öğ-
retim dili ise İngilizcedir.
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İngilizce hazırlık eğitimi ve muafiyeti
MADDE 16 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programlarına kayıt hakkını

kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay/dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, yabancı dil
düzey belirleme sınavı ve İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulurlar. İngilizce yeterlik sınavında
başarılı olanlar veya Senato tarafından geçerliliği kabul edilen bir ulusal ve uluslararası yabancı
dil sınavında 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üni-
versitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yeterli puan alanlar
doğrudan ilgili bölüme kaydolur.

(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile İngilizce yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenciler, Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen
esaslara göre zorunlu ve en az iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce hazırlık programına katılır.

(3) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler İngilizce yeterlik sınavında başarılı olun-
caya kadar hazırlık programına devam eder. Bu süre iki yılı aşamaz. Hazırlık programında ikin-
ci yılın sonunda başarısız olunması halinde öğrencilerin talepleri üzerine ÖSYM tarafından
başka bir üniversite ya da kaydının bulunduğu Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir başka programa, eşdeğer bir program bulunmaması halinde yakın programlardan birine
yerleştirilir. Ancak, bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş pua-
nının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması
gerekir.

(4) Türkçe programlara kaydolan öğrenciler için; programda yer alan zorunlu yabancı
dil (İngilizce) dersleri için yabancı dil muafiyet sınavı uygulanır. Her yabancı dil dersi için
muafiyet sınavı kendi döneminin başında ayrı ayrı uygulanır. Sınavda alınan not öğrencinin
bu dersteki başarı notu olarak kabul edilir. Bu sınavlarda geçerli not en az CC ve karşılığıdır.
Geçerli not alamayan öğrenciler söz konusu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olur.

(5) Türkçe eğitim yapan programları kazanan öğrenciler ile yatay/dikey geçişle gelen
öğrenciler programa kayıtlarını yaptırdıktan sonra istedikleri takdirde, bir yıl (iki yarıyıl) süreli
yabancı dil hazırlık programına kayıt olabilir. Bu öğrencilerden yabancı dil hazırlık öğretim
ücreti alınır. Dondurulan sürenin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Hazırlıkta geçen
bir yıllık süre, eğitim süresinden sayılmaz. Söz konusu hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı
olan öğrenciye İngilizce başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda öğrenciler hazırlık progra-
mındaki başarısına bakılmaksızın doğrudan kendi programlarına devam eder.

Öğretim planları
MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim, zorunlu, ortak ve seçimlik dersler dikkate alı-

narak Senato tarafından kararlaştırılan öğretim programına göre yapılır. Bir bölümün/programın
eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler ilgili birim kurullarında hazırlanır
ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi
ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin
çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir.  

(3) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve/veya uygu-
lamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetlerin gerekli çalışma saatleri de
göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı
olarak ders kredileri hesaplanır.

(4) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatle-
rinin yarısının toplamından oluşur. Dersin AKTS değeri Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki
ilkelere göre belirlenir. Her dersin kredisi ve AKTS değeri öğretim planında belirtilir.
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(5) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, stüdyo, labora-
tuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, tez, proje, bi-
tirme çalışması, staj, İşbaşında Mesleki Uygulamalar ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler
zorunlu ve seçimlik olabilir. Programların bir yarıyıldaki ders ve uygulamaları ilgili eğitim bi-
rim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygula-
nabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının ya-
pılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hazırlanmış yönetmelik
veya Senato esaslarına göre düzenlenir.

(7) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik
ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı
ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması, alınan karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya gi-
rer.

(8) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide se-
çimlik dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(9) Öğretim planları ve haftalık ders programları, ilgili eğitim biriminin kurul kararları
ile Senatoya sunulur. Senato onayından geçen öğretim planları; öğretim başlamadan önce aka-
demik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. Seçimlik derslerin açılması ile ilgili düzen-
lemeler Senato tarafından yapılır.

(10) Staj; eğitim ve öğretim programının özelliklerine göre, yarıyıl aralarında yürütülen
ve öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan,
ancak her bölüm/program için zorunlu olmayan okul dışı çalışmalardır. Staj uygulama esasları
ilgili birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenen staj yönergeleri kapsamında yü-
rütülür.

(11) Bitirme projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gös-
teren ve danışman öğretim elamanları gözetiminde yürütülen kişisel veya grup çalışmasıdır.

(12) Seminer; eğitim ve öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde, öğretim ele-
manları ve öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmalardır.

(13) İşbaşında Mesleki Uygulamalar; lisans programlarının sekizinci yarıyılında öğ-
rencinin diploma programına uygun alanda faaliyet gösteren bir işletmede işbaşı eğitimidir.
Senato tarafından belirlenen ilgili yönetmelik ve yönergelerinde yer alan esaslara göre yürütü-
lür.

(14) Eğitim ve öğretim çalışmaları yükü; her yarıyıl eğitim ve öğretim planında göste-
rilen o yarıyıla ait eğitim ve öğretim çalışmalarının tamamından oluşur.

Kalite süreçleri
MADDE 18 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-
seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Yapılma İlkeleri, Sınavlar ve

Başarı Değerlendirme, İtiraz, Ders Tanım ve Uygulamaları

Derslerin yapılma ilkeleri ve sınavlar
MADDE 19 – (1) Her ders için ilgili kurul tarafından ders koordinatörü atanır. Ancak;

Üniversite ortak derslerine Senato tarafından, eğitim birimleri ortak derslerine birim kurulla-
rınca; bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurullarınca koordinatör ata-
ma işlemi yapılır. Ders koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini dersi verecek bütün
öğretim elemanlarının görüşünü alarak belirler.  Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde kul-
lanılacak yöntemler Senato tarafından belirlenir.
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(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri yarıyıl içi (vize), yarıyıl
sonu (final) sınavı olmak üzere en az iki ölçme faaliyetinden oluşur. Vize sınavları ise yazılı
ve öğrenci tabanlı (arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar gibi.)
olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yazılı sınavlar Üniversite Senatosunun belirlediği vize haf-
tasında yapılır. Öğrenci tabanlı vize sınavı ise dönem başından sonuna kadar olan süreci kapsar.
Vize sınavlarının yazılı ve öğrenci tabanlı olan kısımlarının başarı notuna olan katkıları eşittir.
Yarıyıl içi ve final sınav tarihi eğitim biriminin önerisi Senatonun onayı ile ilan edilir. Dönem
içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı
% 60’tır.

(3) Bir yarıyıl içinde, yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 80; teorik derslere %70,
laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Sivil Havacılık
Yüksekokulunun Uçak Gövde/Motor Bölümü, Hava Trafik Kontrol ile Uçak Elektrik Elektro-
nik Bölümlerinde devam koşulu %90’dır. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş
öğrencilere ait her ders için bir liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün Dekan-
lığa/Yüksekokul Müdürlüğüne verilir ve sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen
dersten devamsız sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan
bu öğrencilere NA notu verilir. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki
devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haf-
tasında ilan edilir.

(4) Hazırlık programı dışındaki programların bir dersinden (FF) alan öğrenci, bu dersi
tekrar aldığında, devam etmek zorunda değildir. NA (devamsızlık nedeniyle) alarak başarısız
olan öğrencilerin derse devamları zorunludur. Ancak, öğrenci her durumda, (FF veya NA du-
rumlarında) ders müfredatı kapsamındaki proje, atölye, laboratuvar, uygulama, ödev ve benzeri
çalışmalara, ara sınav ve final sınavlarına katılmak zorundadır.

(5) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde
Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve hazırlık çalışmalarına ka-
tılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin he-
sabında dikkate alınmaz.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(7) Bölüm/programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak
yapılır. Üniversite genelinde ön lisans ve lisans düzeyinde ortak kodla yürütülen derslerin ölçme
ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(8) Dönem sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından hazırlanır ve sınav
dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün
ve saatte yapılır.

(9) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik dönem
içi bütün çalışma sonuçlarını, çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde öğrencilere
ilan edilmek üzere öğrenci işleri daire başkanlığına teslim etmekle yükümlüdürler.

(10) Bir dersin dönem sonu başarı listesi ve sınav evrakları; sınavların yapıldığı tarihten
itibaren Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde öğretim elemanı tarafından
dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Dekanlıkça/Müdürlükçe onaylanan listelerde, en geç iki
gün içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Başarı notu
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu

notunun ortalamasından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dö-
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nem sonu sınavının (final) başarı notuna katkısı % 60’tır. Başarı notu 50’nin altında olan öğ-
renciler başarısız sayılırlar. Başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistem Karşılığı Dörtlük Sistem Karşılığı
Pekiyi AA 90 – 100 4,00
İyi - Pekiyi BA 85 – 89 3,50
İyi BB 80 – 84 3,00
Orta – İyi CB 70 – 79 2,50
Orta CC 60 – 69 2,00
Şartlı Geçer DC 55 – 59 1,50
Şartlı Geçer DD 50 – 54 1,00
Başarısız FF 0 - 49 0,00
Muaf MU - -
Devamsız DZ - -
Kredisiz Derslerde Başarılı S - -
Kredisiz Derslerde Başarısız U - -

Eksik/Tamamlanmamış I 0.00 0.00
Devamsız başarısız NA 0.00 0.00
Yeterli /Başarılı S -- --
Yetersiz /Başarısız U 0.00 0.00
Yarıyıl sonu sınavına girmedi -1 0.00 0.00

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi ba-
şarmış sayılır.

b) Bir dersten FF, NA ve U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
c) Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını gösterir.

Herhangi bir desten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; YA-
NO’sunun ön lisans ve lisans programları için en az 1.80 olması gerekir.

ç) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin
koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere (NA) notu verilir. (NA)  notu, not ortala-
maları hesabında FF notu işlemi görür.

d) (-1) notu; ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere verilir. Bu
öğrenciler o dersin ara sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde bir dilekçe ile baş-
vurarak sınava girememe mazeretini bildirir. Mazereti kabul edilen öğrenci ara sınav yerine
açılacak mazeret sınavına girebilir ve alacağı not ilgili dersin geçerli notu geçerli not olarak
sisteme işlenir. Dönem sonu final sınavına girmeyen öğrenci ise, akademik takvimde belirtilen
tarihte bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına da girmeyen öğrencinin (-1) notu, dö-
nem içi çalışmalarına bakılmaksızın kendiliğinden (FF) notuna dönüşür ve not ortalamaları
hesabında (FF) notu işlemi görür.

e) (S) notu, öğretim programlarında bulunan ancak kredisiz olduğu için ortalamaya gir-
meyen dersten başarılı olan öğrencilere verilir.

f) (U) notu, öğretim programlarında bulunan ancak kredisiz olduğu için ortalamaya gir-
meyen dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

g) Sekiz yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan lisans öğrencilerinin, Genel Not Or-
talamalarına bakılmaksızın varsa FF, NA, U notlu dersleri tekrar almaları gerekir. 

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 21 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); her bir dersten elde edilen

başarı notu katsayısının, AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kre-
disine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) GANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane
üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise
yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.
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(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla alınan derslerde son not
geçerlidir. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

(4) Staj uygulaması (S)/(U) notları ile değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz. An-
cak, mesleki uygulamalar ve işbaşında mesleki uygulamalar gibi dersler not ile değerlendirilir
ve not ortalamasına katılır.

Sınavlar 
MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar, mazeret

sınavları, tek ders sınavı ve yarıyıl sonu (final) sınavından oluşur. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu
sınavları, yazılı olarak yapılır. Diğer sınavların, dersi veren öğretim elemanı tarafından ders
izleme formunda belirtmek koşuluyla sözlü, proje, ödev ve benzeri uygulamalar olarak yapıl-
masına da karar verilebilir. Bunlardan;

a) Ara sınav; her eğitim ve öğretim yarıyılında, her bir dersle ilgili olarak, akademik
takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yazılı, bir kez de 19 uncu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen öğrenci tabanlı olarak yapılır. 

b) Kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar; ders müfredatı kapsamında öğretim elemanı-
nın yarıyıl içinde, gerekli gördüğünde yaptığı kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalardır.

c) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan
sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten bel-
geyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına teslim eder. İlgili birim kurulu kararı ile mazereti uygun görülenlere sınav hakkı
verilir. Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde ilgili birim yönetim kurulunun belirleyeceği
tarihte ve final sınavlarından önce yapılır.

ç) Yarıyıl sonu (final) sınavı; her yarıyıl sonunda, o yarıyılda açılan dersler için yapılan
sınavdır. Yarıyıl sonu (final) sınavının mazeret sınavı yoktur. Tek ayrıcalık; sınavlar sırasında
öğrenci birinci derece yakınını (Anne-Baba-Kardeş) kaybetmişse o final haftasında giremediği
derslerin sınavlarına müteakip haftalarda bütünleme sınavlarından önce girer.

Sınavların yapılması
MADDE 23 – (1) Sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara ve akademik takvime

uygun olarak ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak, Üniversite dışında yapılması gereken
ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına,
öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm/program başkanlığınca karar verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna ve başarı notuna itirazını, bu notun

Öğrenci Bilgi İşleri Sistemi (OBİS) üzerinden ilanından itibaren üç iş günü içinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına yazılı veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak yapar.
İlgili öğretim elemanı, itiraz edilen dersin notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar in-
celeyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birim sekreterliğine
yazılı olarak bildirir. İtiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, not yeniden düzenle-
nerek sonuç en geç iki hafta içinde ilgili eğitim birimi yönetim kurulu tarafından kesin karara
bağlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye iletilir. Üç iş günü içinde itiraz et-
meyen öğrenciler itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 25 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yüksek-

öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 26 – (1) Yaz öğretimi hariç, mezun durumda olan öğrencilerin not ortalaması

en az 3.00– en çok 3.49 olanlar onur öğrencisi, en az 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur
öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin
cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.

28 Ekim 2018 – Sayı : 30579                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



BEŞİNCİ BÖLÜM
Tek Ders, Mezuniyet ve Diploma

Tek ders sınavı
MADDE 27 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim

sürelerini doldurmamış olup, mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek
FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken
2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten,
öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav
hakkı verilir. 

(2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi GANO’su 2.00’a
yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Bitirme Çalışması, Staj, Mesleki Uygulamalar, İşbaşında Mesleki Uygulamalar gibi
uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Öğrenciler tek ders sınav hakkı için, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine
kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat ederler. İlgili bölüm/program
başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi Öğ-
renci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Öğrenciler, Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen ta-
rihte ders ücretini ödemek şartıyla açılan tek ders sınavına girebilirler. Öğrencilerin başarılı
sayılabilmeleri için bu sınavdan en az DD notu almaları gerekir. Tek ders sınavında başarılı
olamayan öğrenciler bu dersi ilgili yarıyılda yeniden almak zorundadır. Öğrenciler tek ders sı-
nav hakkından bir defa yararlanabilir. Tek ders sınavı hakkını kazanmış olduğu dönemde kul-
lanmayanlar bu haktan vazgeçmiş sayılır.

Öğrenimi bitirme ve derecesi
MADDE 28 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm veya programın müfredatındaki bütün

derslerinden başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise
yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 dü-
zeyine çıkarmış ve varsa zorunlu staj yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrenci öğrenimini bi-
tirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile kendisine bu Yönetmeliğin 29 uncu
maddesinde sözü edilen diploma verilir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

(3) Aktif olarak en az altı yarıyıl ders almak şartı ile mezuniyet koşullarını erken sağ-
layan öğrenciler, ön görülen öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. 

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birim-
lerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

(5) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun öğrencinin mezun olduğuna
dair aldığı kararın tarihidir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Nişantaşı Üniversitesi fakültelerinde, yüksekokullarında bu Yönet-

meliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, yüksekokul ve bölüm adı belir-
tilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Nişantaşı Üniversitesi meslek yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini
başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle ön lisans
diploması verilir.

(3) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Nişantaşı Üniversitesi Diploma ve Sertifikalar Se-
nato Esaslarına göre yürütülür.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Devamlı ve geçici ayrılma 
MADDE 30 – (1) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin kayıtları

silinir. Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Üniversiteye kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler bir dilekçe ile Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Bu öğrenciler öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenile-
memiş, kendi isteği ile ayrılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa
dahi, geçmiş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim yılı dâhil olmak üzere; mali taahhütleri
ile belirlenmiş gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.

b) Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden; bir süre sonra
ayrılmak isteyenler önceki yıllar dâhil ve o yıla ait üstlenmiş oldukları mali taahhütlerini yerine
getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir.
Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belir-
lediği yasal vekilleri (Noter onaylı) aracılığıyla Üniversiteden kayıt sildirebilir.

ç) Kesin kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma
iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydı yeniden açılmaz.

d) Her yıl Ağustos ayında nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

e) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer nedenlerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğ-
rencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.

f) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.
(2) Öğrencinin, ilgili kurulca kabul edilen zorlayıcı bir nedenle Üniversiteden geçici

olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlar-
dır:

a) Hastalık, birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimse-
sinin bulunmadığının belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kal-
dırılarak askere alınma, gözaltı ya da tutukluluk hali ve ilgili yönetim kurulunca haklı kabul
edilen diğer nedenlerle; öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye
ön lisans programlarında bir defada en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defada en
çok dört yarıyıl izin verilebilir.

b) Öğrenci, kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili birim sekreterliğine
yapar.

c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine ilgili geçerli belgeyi ekler.
ç) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenci bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine ka-

tılamaz, kayıt dondurduğu dönemin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğ-
retim süresinden sayılmaz.

d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gel-
mesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

e) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, öncelikle tüm mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondu-
rulmaz.

f) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-

nun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygula-
nır.
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Değişim programları
MADDE 32 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, Üniversite tarafından ön lisans prog-
ramları için azami iki yarıyıla, lisans programları için ise azami dört yarıyıla kadar ilgili üni-
versitelere gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder, bu süre
öğretim süresinden sayılır ve öğrenci öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili kurulun
kararı ve YÖK onayıyla karara bağlanır.

(3) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşdeğerlik işlemleri ile not intibakları; ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından
bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

(4) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından bu Yönetmeliğin
20 nci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

(5) Değişim Programı kapsamındaki öğrenci değişim programları Nişantaşı Üniversitesi
Öğrenci Değişim Programları Senato Esaslarına göre yürütülür.

(6) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine
işlenir.

Ders muafiyeti ve intibak işlemleri
MADDE 33 – (1) Öğrenci, kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sı-

rasında başarılı olduğu dersleri, ders saatlerini ve içeriklerini gösteren bir belge ibraz etmek
kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde muafiyet talep edebilir. İlgili bölüm/program başkanlıkları bu talebi inceleyerek
öğrenciye yeterli gördüğü derslerden intibak yapılır.

(2) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlemleri,
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transfer Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Burslu öğrenciler
MADDE 34 – (1) Öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hususlar, Senato ta-

rafından kabul edilip Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak esaslar çerçevesinde belirlenir.
Bildirim ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi ve telefon numarasını yanlış veya ek-
sik olarak bildirmiş olan veya adres ve telefon numarasını değiştirdikleri halde bunu Danışmanı
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin bildirdikleri ad-
rese yapılacak bildirimler geçerlidir.

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

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 17/09/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Nişantaşı Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
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MÜBADELE İLANI 

Afyonkarahisar Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1- Mübadeleyi yapan İdarenin Adı : Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü 

2- Adresi : Hattatkarahisar Mahallesi Milli Birlik Caddesi 

No:106 

3- Telefon Numarası/FAX : 272 2138021-Dahili: 6430/ 272 2138019 

4- Mübadelenin Türü : Açık Artırma Usulü  

5- Miktarı : 42 Adet Taşıt, Ekonomik ömrünü doldurmuş 84 

kalem Muhtelif Demirbaş ile Muhtelif Demir, 

Alüminyum(Kesilmiş Plaka), Plastik ve Ahşap 

Malzeme 

6- Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler: 
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S. 

NO 
CİNSİ MİKTARI DURUMU 

1 

Plakası 03A0001 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  SYENBOL EXP.1.4 

Model Yılı  2008 

Şase No VF1LB2BC540198815 

Motor No K4JA712R042033 

2 

Plakası 03A0002 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG8A39028 

Motor No 8A39028 

3 

Plakası 03A0004 

 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır Kullanımı 

ekonomik değildir. 

Markası BMW 

Modeli  F650 GS 

Model Yılı  2011 

Şase No WB10218 03BZT48715 

Motor No 8750883 

4 

Plakası 03A0009 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1B0H40143738 

Motor No K4MD8R061144 

5 

Plakası 03A0010 

1 Adet 

Araç faal durumdadır 

ekonomik ömrünü 

doldurmuş Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2004 

Şase No VFILMIBOH30135282 

Motor No K4M/R018292 

6 

Plakası 03A0017 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1R0H41459249 

Motor No K4MD8R074286 

7 

Plakası 03A0030 

1 Adet 

Araç faal durumdadır 

ekonomik ömrünü 

doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası TOYOTA 

Modeli  Terra -1.6 S 

Model Yılı  2004 

Şase No NMTBZ22E00R056003 

Motor No 3ZZE143606 
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8 

Plakası 03A0033 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG8K59137 

Motor No 8K59137 

9 

Plakası 03A0034 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG8K59136 

Motor No 8K59136 

10 

Plakası 03A0043 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2004 

Şase No VF1LM1BOH31589725 

Motor No K4MT7/R036050 

11 

Plakası 03A0045 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1R0H41459246 

Motor No R074297 

12 

Plakası 03A0048 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1R0H41459244 

Motor No K4MD8R074339 

13 

Plakası 03A0051 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1R0H41459240 

Motor No K4MF696D055881 

14 

Plakası 03A0060 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1R0H41459237 

Motor No K4MD8R074249 
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15 

Plakası 03A0067 

1 Adet 

Araç faal durumdadır. 

Ekonomik ömrünü 

doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası BMW 

Modeli  F650 GS 

Model Yılı  2005 

Şase No WB10175A15ZN80480 

Motor No 651EA08046904 

16 

Plakası 03A0068 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2007 

Şase No NMOGXXTTPG7E44722 

Motor No 7E44722 

15 

Plakası 03A0067 

1 Adet 

Araç faal durumdadır. 

Ekonomik ömrünü 

doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası BMW 

Modeli  F650 GS 

Model Yılı  2005 

Şase No WB10175A15ZN80480 

Motor No 651EA08046904 

16 

Plakası 03A0068 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2007 

Şase No NMOGXXTTPG7E44722 

Motor No 7E44722 

17 

Plakası 03A0070 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2009 

Şase No VF1LM1R0H41459241 

Motor No K4MD8R074303 

18 

Plakası 03A0071 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2009 

Şase No NMOGXXTTPG9R34280 

Motor No 9R34280 

19 

Plakası 03A0077 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  MEGANE II S 

Model Yılı  2004 

Şase No VF1LM1BOH30135238 

Motor No K4MR018219 

20 

Plakası 03A0079 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası RENAULT 

Modeli  KANGOO MULTIX 

Model Yılı  2010 

Şase No VF1KW2BC543216423 

Motor No K9KB8D127874 
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21 

Plakası 03A0100 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası FİAT  

Modeli  
LİNEA MULTİJET 

ACTİVE-1.6 S 

Model Yılı  2011 

Şase No NM432300003113664 

Motor No 3900016433095 

22 

Plakası 03A0115 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası TOYOTA 

Modeli  Terra -1.6 S 

Model Yılı  2004 

Şase No NMTBZ22E60R058869 

Motor No 3ZZE149774 

23 

Plakası 03A0130 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2007 

Şase No NMOGXXTTPG7S28586 

Motor No 7S28586 

24 

Plakası 03A0133 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası BMW 

Modeli  R1100 RT 

Model Yılı  2000 

Şase No WB10413A6YZD27749 

Motor No 11006672 

25 

Plakası 03A0134 

1 Adet 

Araç faal durumdadır 

ekonomik ömrünü 

doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit T/12 TDCİ 

Model Yılı  2001 

Şase No NMOEXXDJVEYL55112 

Motor No YL55112 

26 

Plakası 03A0152 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası BMW 

Modeli  R1100 RT 

Model Yılı  2001 

Şase No WB10413A81ZD33235 

Motor No 10017281 

27 

Plakası 03A0166 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası TOYOTA 

Modeli  Coralla -Linea -1.6 S 

Model Yılı  2005 

Şase No NMTBZ28E20R108125 

Motor No 3ZZ-E351158 

28 

Plakası 03A0170 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2006 

Şase No NMOGXXTTPG5C02531 

Motor No 5C02531 
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29 

Plakası 03A0171 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır ekonomik 

ömrünü doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası FİAT  

Modeli  DOBLO 1.4 BZ ACTIVE 

Model Yılı  2006 

Şase No NM422300007124799 

Motor No 350A100003309830 

30 

Plakası 03A0176 

1 Adet 

Araç faal durumdadır 

ekonomik ömrünü 

doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası FİAT  

Modeli  DOBLO CARGO COMBİ 

Model Yılı  2006 

Şase No NM422300007141924 

Motor No 350A10003590157 

31 

Plakası 03A0183 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası HYUNDAI 

Modeli  ACCENT ERA 1.6 

Model Yılı  2008 

Şase No NLHCN41CP8Z072677 

Motor No G4ED7T015521 

32 

Plakası 03A0195 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG7M 15992 

Motor No 7M 15992 

33 

Plakası 03A0197 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG7P 53401 

Motor No 7P 53401 

34 

Plakası 03A0198 

1 Adet 
Araç faal durumdadır. 

Tamiri ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG7P 53410 

Motor No 7P 53410 

35 

Plakası 03A0201 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTPG7M15963 

Motor No 7M15963 

36 

Plakası 03A0218 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Kullanımı 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2008 

Şase No NMOGXXTTP8K45367 

Motor No 8K45367 
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37 

Plakası 03A0231 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2011 

Şase No NM0GXXTTPGAP03775 

Motor No AP03775 

38 

Plakası 03A0232 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2011 

Şase No NM0GXXTTPGAP03776 

Motor No AP03776 

39 

Plakası 03A0234 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2011 

Şase No NM0GXXTTPGAP03778 

Motor No AP03778 

40 

Plakası 03A0237 

1 Adet 

Araç gayri faal 

durumdadır. Tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası Ford  

Modeli  Transit Connect K210S.TDCİ 

Model Yılı  2011 

Şase No NM0GXXTTPGAP03781 

Motor No AP03781 

41 

Plakası 03A0292 

1 Adet 

Araç faal durumdadır 

ekonomik ömrünü 

doldurmuş tamiri 

ekonomik değildir. 

Markası ISUZU 

Modeli  MD-27  

Model Yılı  2001 

Şase No NNAMDH1LL02006293 

Motor No AIOS26494 

42 

Plakası 03A0293 

1 Adet 

Araç faal durumdadır 

ekonomik ömrünü 

doldurmuş kullanımı 

ekonomik değildir. 

Markası ISUZU 

Modeli  MD-27  

Model Yılı  1998 

Şase No NNAMDH1LLW1001932 

Motor No AIOS09858 

43 

İl Emniyet Müdürlüğümüze ait 84 

Kalem(561) 

35 .000 Kğ 

Ekonomik ömrünü 

tamamlamış, hurda 

durumundadır. 

Parça Muhtelif Demirbaş Malzemesi, 

Muhtelif Demir,Plastik ve Ahşap 

Malzemeleri 

  

  

44 Aliminyum (Kesilmiş Plakalar) 11.228Kğ Hurda durumundadır. 
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7-Mübadele Karşılığında Alınacak 

    Araç ve Malzeme : a- 8 (Sekiz) adet beyaz renk DACIA Dokker 

Combi 1.5 DCİ 90 Bg (Ambiance) 

 :b-121 Koli A 4 Fotokopi Kağıdı 80 gr/m² 1 Koli 

(Koli İçi 5 Paket) 

8-Tahmini Bedel : a- 8 (Sekiz) adet beyaz renk DACIA Dokker 

Combi 1.5 DCİ 90 Bg (Ambiance): 688.000,00 

(AltıYüzSeksenSekizBin)TL 

 :b-121 Koli A 4 Fotokopi Kağıdı 80 gr/m² 1 Koli 

(Koli İçi 5 Paket):12.096,00TL (OnikiBinDoksan 

AltıTürkLirası) 

9-Geçici Teminat Bedeli  : Tahmin Edilen Bedelin %3’ünden az olmamak 

üzere isteklinin yatıracağı miktar. 

10-Teklifler veriliş usulü : Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan 

sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile 

Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir. 

11-Mübadelenin yapılacağı yer, 

      tarih ve Saati : Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 

Müdürlüğü (Emniyet Müdürlüğü Lokali) , 

Hattatkarahisar Mahallesi Milli Birlik Caddesi 

No:106 sayılı adreste, 14.11.2018 günü TRT 

yayınına göre Saat:10:30’da 

12- Mübadeleye Ait Belgeler : Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik 

Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro 

Amirliğinde görülebilir. 

13-Mübadelede İstenilen Belgeler : Mübadeleye katılacaklar, teklif mektubunu, 

mübadele işlemine konu mala ait tahmin edilen 

bedelin (700.096,00-TL YediYüzBinDoksanAltı 

TürkLirası) %3 ünden az olmamak üzere geçici 

teminatı, tebligat adresini gösterir belgeyi, başkası 

adına vekil olarak mübadeleye katılanların 

noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel 

kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı 

imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur. 

14-Şartname Bulunup bulunmadığı : Şartname düzenlenmiş, Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (Elli) TL vezne 

alındı belgesi karşılığında 12’inci maddede 

belirtilen adresten temin edilebilir. 

15-Sözleşme Yapılıp yapılmayacağı : Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren 15 

(OnBeş) gün içinde malın eksiksiz olarak İdareye 

teslim edilmesi (Yüklenicinin Taahhüdünü yerine 

getirmesi) halinde sözleşme yapılmayacak ve 

kesin teminat alınmayacaktır. 

8978/1-1 
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ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK KAPLAMA VE TAMİR İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır. 

1- İdarenin 

a) Adresi : E.L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No.89 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13 

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

2- İhale konusu hizmetin a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati 
Süre 

Çeşitli ebatlarda lastik kaplama 

ve tamir işi 
2018/535054 2018-1604 14.11.2018 14:00 30 gün 

 

b)-Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANİSA)’dır. 

c)-İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d)-İhale usulü : Açık ihale 

3- İhalenin Yapılacağı yer : E.L. İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ 

MANİSA 

4- İhale dokümanı; E.L. İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89 45500 

Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten 

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

5- Teklifler, 2.Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

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

gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

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

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

tabi değildir. 

9- Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 8977/1-1 

—— • —— 

MÜBADELE İLANI 

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne ait, HEK/hurda durumunda bulunan 60 (Altmış) adet 

değişik marka ve modelde taşıt, 86.870 Kg(SeksenAltı Ton SekizYüzYetmiş Kilogram) hurda 

demir ve 7.840 Kg(Yedi Ton SekizYüzKırk Kilogram) Elektronik hurda malzeme; (5) adet 2018 

model Ford Tourneo Courier Titanium 1.5 TDCİ 95HP, (3) adet 2018 model Toyota Corolla 1.6 

Touch tipi araç ve (113) adet 195 - 55 - R16 Lassa Snoways 3 kışlık lastik ile 4645 Sayılı 

Kanunun İlgili Yönetmeliği 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube 

Müdürlüğü Toplantı Salonu 1. Kat Yeni Mah. 

Cudi Cad. Toki Blokları Merkez/ŞIRNAK 
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b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0486 216 40 01 Fax: 0486 216 17 00 

c) Elektronik posta adresi : sirnaksatinalma@egm.gov.tr 

2 - Mübadelenin  

a) Adı : Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt ve Hurda 

Mübadelesi 

b) Yapılacağı yer : Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube 

Müdürlüğü Toplantı Salonu 1. Kat Yeni Mah. 

Cudi Cad. Toki Blokları Merkez/ŞIRNAK 

c) Tarihi ve saati : 08/11/2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 14.00 

3 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : HEK ve Hurda durumundan bulunan 60 (Altmış) 

adet değişik marka ve modelde taşıt, 86.870 

Kg(SeksenAltı Ton SekizYüzYetmiş Kilogram) 

hurda demir ve 7.840 Kg(Yedi Ton SekizYüzKırk 

Kilogram) Elektronik hurda malzeme karşılığı; 

  5 (Beş) adet 2018 model Ford Tourneo Courier 

Titanium 1.5 TDCİ 95 hp, 3(Üç) adet 2018 model 

Toyota Corolla 1.6 Touch marka taşıt ve 

113(YüzOnÜç)adet Lassa marka 195 - 55 - R/16 

Snoways 3 Kışlık Lastik, 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : 1) Teslim Etme Yeri: Mübadelede yüklenici 

tarafından teklif edilen taşıtlar Şırnak İl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. 

Cudi Cad. Toki Blokları Merkez/ŞIRNAK 

adresine bir defada teslim edilecektir. 

2) Teslim Alma Yeri : Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim 

alınacak 60 Adet Taşıt ve 86.870 Kg hurda demir 

ve 7.840 Kg Elektronik hurda Özel Harekat Şube 

Müdürlüğü Bahçesi Yeni Mahalle Cudi Caddesi 

Gümüştepe Mevkii Merkez/ŞIRNAK adresinden 

teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi  : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, 

Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra 

yüklenici tarafından (15) gün içinde İdareye teslim 

edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan 60 Adet Taşıt ve 86.870 Kg 

hurda demir ve 7.840 Kg Elektronik hurda 

mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği 

günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici 

tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 

zorunludur. 

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler; 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif mektubunu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 6’sından (54.063,54 TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektupları veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzları, 

c) Mübadele tarihinden önceki üç aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belgesini, 

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

* Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, 
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* Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneği 

ve imza beyannamesi, 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

* Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

 * Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi sunmaları zorunludur. 

Yukarıda istenilen belgelerin olmaması halinde, istekli mübadele dışı bırakılır. 

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin özellikler; 

a- 5(beş) adet 2018 model dizel Ford Tourneo Courier Titanium 1.5 TDCİ 95HP 

marka/model (0) Km araç. Minimum belirtilen modelin standart donanım özelliklerinde olacaktır. 

Araç ve döşeme renkleri idarenin istediği şekilde olacaktır. Çift sürgü arka kapı olmak üzere 

toplamda 5 kapılı olacaktır. Şartnamede belirtilen standart avadanlıkları ile birlikte teslim 

edilecektir. 

b- 3(üç) adet 2018 model benzinli Toyota Corolla 1.6 Touch marka/model (0) Km araç. 

Minimum belirtilen modelin standart donanım özelliklerinde olacaktır. Araç ve döşeme renkleri 

idarenin istediği şekilde olacaktır. Şartnamede belirtilen standart avadanlıkları ile birlikte teslim 

edilecektir. 

c- 113(YüzOnÜç) adet 195 55 R 16 ölçülerinde Lassa Snoways 3 marka ve 2018 yılı 

üretimi Kışlık Lastik. Yakıt, Islak Zemin ve Ses özellikleri idarenin belirlediği şekilde olacaktır. 

7 - Mübadele dokümanı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, 

Satınalma Büro Amirliği, Yeni Mah. Cudi Cad. Toki Blokları Merkez/ŞIRNAK adresi ile Şırnak 

İl Emniyet Müdürlüğü resmi web sayfasında görülebilir ve 100,00.- TL (YüzTürkLirası) karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 

almaları zorunludur. (Bu bedel Şırnak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak 

makbuz karşılığı alınabilir.) 

8 - Teklifler, 08/11/2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 14.00’a kadar Şırnak İl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği, Yeni Mah. Cudi Cad. Toki 

Blokları Merkez/ŞIRNAK adresine verilebileceği gibi, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar 

idareye ulaşacak biçimde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Mübadele işlemi, ilk teklifler kapalı zarf ile sunulacak olup sonraki teklifler isteklilerin 

mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak açık arttırma usulüyle belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

10 - Değer Tespit Komisyonlarınca belirlenen verilecek mal ve malzemelerin tahmini 

bedeli 901.059,00 TL(DokuzYüzBirBinElliDokuz TürkLirası) dir. 

İdarece belirlenen alınacak malın tahmini bedeli 901.070,00 TL(DokuzYüzBirBinYetmiş 

TürkLirası)’dir. 

11 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %6’sından(54.063,54 TL) az olmamak 

üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan 

teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Geçerlilik tarihi en az 05.01.2019 tarihi 

olmak üzere istekli tarafından belirlenir.  
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İhale komisyon kararının onaylanmasını müteakip ihaleyi kaybedenlere teminatları iade 

edilir. İhaleyi kazanan alıcıya ihale bedelini ödemek ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine 

getirmek kaydıyla teminatı iade edilir. 

12 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi 60(altmış) gündür. Bu işin tamamına teklif verilecek olup 

kısmi teklif verilmeyecektir. 

14 - Mübadelesi yapılacak 60 Adet Taşıt, 86.870 Kg hurda demir ve 7.840 Kg Elektronik 

hurda ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 

saatleri arasında; Özel Harekat Şube Müdürlüğü Bahçesi Yeni Mahalle Cudi Caddesi Gümüştepe 

Mevkii Merkez/ŞIRNAK adresinde görülebilir. 

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

16 - Mübadeleye Konu Araç, gereç, mal ve malzeme listesi ektedir.  

EKİ:  

 

S.NO 

Modeli Markası Tipi, 

Cinsi ve Motor Hacmi Plaka No Modeli Motor Gücü Hasar Durumu 

Muammen 

Bedeli 

1 TOYOTA COROLLA 73 A 0799 2006 Bilinmiyor 
Tamiri Ekonomik 

Değildir 
3.666,67 

2 
RENAULT  

Y.SYMBOL EXP 1.4 
73 A 0798 2010 75 Tamir Gerekir 17.166,67 

3 
PEUGEOT  

PARTNER 1.9 
73 A 0063 2003 52,2 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
9.833,33 

4 FIAT DUCATO 250 73 A 0205 2009 88 Tamir Gerekir 21.666,67 

5 
FORD TN1L 

TRANSİT VAN 
73 A 0259 2001 100 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
9.166,67 

6 PEUGEOT PARTNER 73 A 0264 2002 52,2 
Tamiri Ekonomik 

Değildir 
2.750,00 

7 FORD TRANSİT 330S 73 A 0267 2003 Bilinmiyor 
Tamiri Ekonomik 

Değildir 
6.750,00 

8 FORD TRANSİT 330 73 A 0271 2004 Bilinmiyor Tamir Gerekir 9.666,67 

9 
PEUGEOT PARTNER 

1.9 COMBİ VAN 
73 A 0272 2004 Bilinmiyor 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
8.166,67 

10 RENAULT MEGANE 73 A 0273 2004 Bilinmiyor Tamir Gerekir 13.166,67 

11 FORD TRANSİT 330S 73 A 0277 2004 Bilinmiyor Tamir Gerekir 13.833,33 

12 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 16V 
73 A 0281 2005 Bilinmiyor Tamir Gerekir 13.166,67 

13 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 16V 
73 A 0282 2005 Bilinmiyor Tamir Gerekir 13.166,67 

14 
TOYOTA  

COROLLA 1.6 
73 A 0286 2005 80,8 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
9.166,67 

15 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 16V 
73 A 0292 2006 Bilinmiyor Tamir Gerekir 12.833,33 
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16 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 
73 A 0293 2006 82 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
4.833,33 

17 
FIAT DOBLO 1.9 

DYNAMIC 
73 A 0294 2007 105 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
9.833,33 

18 
FIAT DOBLO  

COMBİ 1.4 
73 A 0301 2007 77 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
8.333,33 

19 
TOYOTA  

COROLLA 1.6 LINEA 
73 A 0303 2007 Bilinmiyor Tamir Gerekir 11.416,67 

20 
TOYOTA COROLLA  

S/D 1.6 LINEA 
73 A 0304 2007 81 Tamir Gerekir 10.833,33 

21 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 16V 
73 A 0322 2007 82 Tamir Gerekir 16.166,67 

22 
FORD TRANSİT 

CONNECT 
73 A 0328 2007 90 Tamir Gerekir 17.583,33 

23 
FORD TRANSİT 

CONNECT 1.8 
73 A 0352 2009 55 Tamir Gerekir 17.583,33 

24 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 16V 
73 A 0376 2009 82 Tamir Gerekir 19.833,33 

25 
FORD CONNECT 

1.8 TCDİ 
73 A 0404 2005 66 Tamir Gerekir 12.166,67 

26 
FORD TRANSİT 

CONNECT K210S 
73 A 0419 2011 66 Tamir Gerekir 17.500,00 

27 
FORD T.CONNECT 

K210S 1.8 
73 A 0425 2011 66 Tamir Gerekir 17.500,00 

28 
FORD T.CONNECT 

K210S 1.8 
73 A 0428 2011 66 Tamir Gerekir 17.500,00 

29 
RENAULT SYMBOL 

EXP. 1.6 
73 A 0439 2011 77 Tamir Gerekir 17.500,00 

30 FIAT DOBLO 73 A 0449 2011 77 Tamir Gerekir 11.833,33 

31 
FORD CONNECT 

K210S TCDİ 
73 A 0460 2012 66 Tamir Gerekir 19.333,33 

32 
FORD CONNECT 

K210S TCDİ 
73 A 0461 2012 66 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
5.416,67 

33 
FORD TRANSİT 

CONNECT PT2 
73 A 0462 2008 55 Tamir Gerekir 18.333,33 

34 
FORD TRANSİT 

CONNECT 
73 A 0464 2009 66 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
4.166,67 

35 
FORD TRANSİT 

CONNECT K210S 
73 A 0474 2007 55,1 Tamir Gerekir 16.500,00 

36 
FORD CONNECT 

K210S 1.8 
73 A 0489 2012 55 Tamir Gerekir 20.333,33 

37 
FORD CONNECT 

K210S 1.8 
73 A 0490 2012 81 Tamir Gerekir 20.333,33 

38 
FORD CONNECT 

K210S 1.8 
73 A 0493 2011 66 Tamir Gerekir 20.333,33 

39 
FORD CONNECT  

1.8 PT2 
73 A 0497 2012 66 Tamir Gerekir 20.333,33 

40 HYUNDAI ACCENT 73 A 0605 2006 Bilinmiyor 
Tamiri Ekonomik 

Değildir 
9.833,33 

41 RENAULT CLİO 73 A 0606 2007 Bilinmiyor Tamir Gerekir 11.916,67 
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42 RENAULT CLİO 73 A 0607 2007 Bilinmiyor Tamir Gerekir 16.583,33 

43 ISIZU NPR 73 A 0014 2013 114 
Tamiri Ekonomik 

Değildir 
9.750,00 

44 
KAWASAKI  

ER 500 A 
73 A 0278 2004 50 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
1.083,33 

45 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 
73 A 0284 2005 83 Tamir Gerekir 13.250,00 

46 
RENAULT CLİO 

SYMBOL 
73 A 0285 2005 Bilinmiyor Tamir Gerekir 12.583,33 

47 
FORD TRANSİT 

CONNECT PT2 
73 A 0289 2006 Bilinmiyor 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
7.750,00 

48 
FORD TRANSİT 

CONNECT 1.8 
73 A 0353 2009 55 Tamir Gerekir 19.166,67 

49 
FORD TRANSİT 

CONNECT 
73 A 0359 2008 66 Tamir Gerekir 19.333,33 

50 
VOLKSWAGEN 

CRAFTER 2EKE2 
73 A 0543 2009 120 Tamir Gerekir 27.500,00 

51 
FORD CONNECT 

K210S 1.8 
73 A 0426 2011 66 Tamir Gerekir 19.833,33 

52 
RENAULT  

MEGANE 2 1.6 16V 
73 A 0276 2004 Bilinmiyor 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
3.750,00 

53 
RENAULT MEGANE 2 

1.6 16V AUTH. 
73 A 0379 2009 82 Tamir Gerekir 19.833,33 

54 
MAN 26.230.FNY  

SU TANKERİ 
73 A 0126 1994 169 Tamir Gerekir 19.833,33 

55 
TOYOTA  

COROLLA 1.6 
73 A 0198 1997 Bilinmiyor 

Tamiri Ekonomik 

Değildir 
2.500,00 

56 
RENAULT CLİO 

SYMBOL 1.4 
73 A 0311 2007 75 Tamir Gerekir 16.166,67 

57 
FORD TRANSİT 

CONNNECT 1.8 
73 A 0321 2007 66,1 Tamir Gerekir 16.166,67 

58 
FORD TRANSİT 

CONNNECT 1.8 
73 A 0324 2007 90 Tamir Gerekir 16.166,67 

59 
FORD TRANSİT 

CONNNECT 1.8 
73 A 0332 2008 66,1 Tamir Gerekir 18.000,00 

60 
HYUNDAI ACCENT  

ERA 1.6 
73 A 0604 2009 82 Tamir Gerekir 11.583,33 

61 86.870 Kg Hurda Demir 
 

Hurda 

88.809,00 
62 

7.840 Kg Elektronik 

Hurda  
Hurda 

 
901.059,00 

 

Listede belirtilen emniyet hizmetlerinde kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü 

tamamlamış 60 (altmış) adet değişik cins ve model taşıt HEK durumundadır. Listede belirtilen 

araçların muhammen bedeline KDV tutarları dâhil değildir. KDV tutarları mübadeleyi kazanan 

yüklenici tarafından mübadele kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yatırılması 

zorunludur. 9123/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 64831 ada 2 nolu parsel, Belediye 

Encümenimizin 09.08.2018 gün ve 714/1712 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 04.10.2018 gün ve 2159/4855 sayılı kararı onaylanan 84212/4 Nolu Parselasyon 

Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 9052/1-1 

————— 

Belediye Encümenimizin 07.06.2018 gün ve 541/1323 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 04.10.2018 gün ve 2158/4854 sayılı kararı ile onaylanan 72700/29 nolu 

parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

 

Mevki: Ada / Parsel: 

Ergazi 110 

Ergazi 112 

Ergazi 114 

Ergazi 116 

 9053/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 68 pafta, 312 ada, 10 parsel üzerindeki 186541 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat 

Mühendisi Aysun VATANSEVER (EZER) (Oda Sicil No: 71702)  tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 20.09.2018 tarihli ve E.2018/524 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarih ve 30266 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen idari 

işlemin Aysun VATANSEVER (EZER)’in sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi, 

12.10.2018 tarih ve 179690 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9120/1-1 

————— 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 3958 ada, 15 parsel üzerindeki 117130 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Hıdır UNAT (Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741)  tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.09.2018 tarihli ve E.2018/520-

K.2018/1826 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.08.2017 tarihli 

ve 30163 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hıdır UNAT hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin 

sebebiyet kaydıyla ilgili olan kısmı 12.10.2018 tarihli ve 180287 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9121/1-1 

  



28 Ekim 2018 – Sayı : 30579 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Elibüyük Köyüne Hizmet Vakfı. 

VAKFEDENLER: Abdulkadir TURAN, İlyas PETEK, Muammer TURAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/10/2018 tarihinde kesinleşen 04/07/2018 

tarihli ve E:2017/736, K:2018/579 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Elibüyük Köyü ile bağlantısı bulunan kişilere yardım edilmesi ve 

köyün ihtiyaçlarının karşılanması vakfın asıl amacıdır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1928 ada, 19 

parsel sayılı taşınmaz ile 5.000,00 TL (Beşbin) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Abdulkadir TURAN, İlyas PETEK, Muammer TURAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mütevelli Heyetinin belirleyeceği kurum veya kuruluş ya 

da vakıfla aynı amacı güden başkaca kurum veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9155/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Turkcell Vakfı. 

VAKFEDENLER: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.10.2018 tarihli ve E:2018/339 

K:2018/291 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Devletin kamu hizmeti yükünü azaltmaya yönelik faaliyetlere öncelik 

vermek, … ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 2.700.000,00TL(İkimilyonyediyüzbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

Tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların devredileceği benzer amaçlı vakıf veya kuruluş 

Mütevelli heyet tarafından belirlenir ve arta kalan mal ve haklar belirlenecek bu vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9156/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 9139/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8949/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nişantaşı Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

NOT: 27/10/2018 tarihli ve 30578 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.

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

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


