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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Di-

jital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim or-

ganlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dö-

nüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; temiz enerji kullanan elektrikli araçlar ve dijital dö-

nüşüm (Endüstri 4.0) kapsamındaki teknolojilerin üzerinde akademik çalışmalar yapmak ve

bu kapsamdaki sistemlerin modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araş-

tırma geliştirme çalışmaları yaparak yerli elektrikli araç üretimine katkı sağlamak ve endüstrinin

üretime yönelik uygulamalarında etkili çözümler sağlamak; böylece, otomotiv sanayi başta ol-

mak üzere Türk endüstrisinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek

ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Temiz ve ucuz enerji tüketen elektrikli araç teknolojileri ile akıllı fabrika teknolojileri

üzerinde akademik çalışmalar yapmak.

b) Elektrikli araçlar, hibrit araçlar, akıllı otonom araçlar, insansız kara ve hava araçları,

endüstriyel ve insansı robotlar gibi mekatronik sistemlerin modellenmesi, kontrolü, simülas-

yonu, tasarımı ve uygulaması için araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Elektrikli araçlarda kritik (sürücü, motor, batarya teknolojileri, elektronik kontrol

ünitesi ve benzeri) ve diğer elektronik, mekanik, kimyasal ve benzeri bileşenler üzerinde araş-

tırma geliştirme çalışmaları yapmak.

ç) Dijital dönüşüm kapsamında bulunan akıllı fabrika teknolojileri, akıllı robotlar, yapay

zekâ/öğrenen sistemler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, bulut tekno-

lojileri, algılama sistemleri, bilgisayarla görme gibi konularda çalışmalar yapmak.

d) Dijital dönüşüm ile ilgili elde edilmiş birikimi ve kültürü sanayi kuruluşlarına ak-

tarmak.

e) Dijital dönüşüm teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirliği gerçekleştir-

mek ve projeler yapmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma

projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum

ve diğer bilimsel etkinliklere katılarak çalışmaların paylaşılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, çalıştay,

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri programlar düzenlemek.

h) Merkezin amacına uygun konularda geleceğin teknolojilerine yönelik akademik ve

teknolojik faaliyetleri izlemek, trendleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.
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ı) Merkezin amacına uygun faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası kamu, özel ku-

rum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar

yapmak, araştırma ve prototip geliştirme projeleri hazırlamak ve bu projelerin takibini yaparak

uygulanabilmesini sağlamak.

i) Merkezin amacına uygun ileri düzeyde araştırma geliştirme laboratuvarları kurmak.

j) Merkezin amacına uygun konularda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmala-

rını teşvik etmek, program açılmasına yönelik Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği

yapmak.

k) Elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm ile ilgili konularda sanayi temsilcileri ile işbirliği

yapmak; sanayi kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuat hükümlerine uygun

olarak danışmanlık hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür

yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet

bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ilgili toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Uygulanan çalışma programlarına ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Araştırma çalışmalarını yapacak proje personelini belirlemek ve görevlendirilmelerini

sağlamak.

f) Merkeze bağlı çalışma programlarını hazırlamak; bu kapsamda proje ekibi, araştırma

grupları oluşturmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunca karara

bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri; plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.
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h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması için giri-

şimlerde bulunmak.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenle-

mek ve Rektörün onayına sunmak.

j) Merkeze ait personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-

sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcıları dâ-

hil beş kişiden oluşur. Diğer üye/üyeler, Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında gö-

rev yapan Üniversite öğretim elemanlarından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden atanabilir. Üyeliğin her-

hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez salt ço-

ğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafın-

dan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

(3) Üst üste iki kez veya toplamda üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-

lantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak. 

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin bünyesinde bilimsel çalışmalar için gerek duyulan çalışma gruplarında gö-

revlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün

onayına sunmak.

d) Müdür tarafından sunulan yıllık faaliyet raporu ve yıllık bütçe önerilerini görüşmek

ve Rektörün onayına sunmak.

e) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
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Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı
ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üni-
versite içinden veya istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine kamu ve özel sektör temsil-
cileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. 

(2) Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları tavsiye niteliği taşır. Da-
nışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek; yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek. 

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sorunların tespitine yardımcı olmak ve çözüm
önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek. 

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
ç) Merkezin bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak; işbirliği ola-

nakları sağlamak.
İnceleme birimleri ve çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Merkezde; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faali-
yetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, plan-
lama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya ça-
lışma grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi
yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli
gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politi-

kaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yö-
netim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kamu yönetimi: Devlet tarafından planlanıp uygulanan tüm kamu hizmetlerini ve

bunların icrasını, bu hizmetleri icra eden teşkilatı ve bu ikisini konu edinen akademik çalışma
alanını,

c) Kamu politikası: Devlet tarafından planlanan, yapma veya yapmama biçiminde or-
taya çıkan etkinliklerin tamamını,

ç) Kamu politikası analizi: Devlet tarafından herhangi bir toplumsal sorunun tespiti,
sorunun formülasyonu, soruna getirilen çözüm önerileri, öneriler yelpazesi içinden seçilen al-
ternatifleri, bu alternatiflerin uygulanışı ve uygulamanın değerlendirilmesi aşamalarının bilim-
sel yöntemlerle incelenip çözümlenmesini,

d) Merkez (KAMU-MER): Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kamu yönetimi disiplinine, kamu yönetimine ve ka-

mu politikalarına dair siyasal, tarihsel, toplumsal, hukuksal, iktisadi, mali ve diğer boyutlar
açısından bilimsel araştırma ve çözümlemeler yapmak, yaptırmak veya yapım sürecine dahil
olmak; kamu yönetimi ve politikaları ile ilgili analizleri raporlamak ve yayımlamak; kamu yö-
netimi ve politikaları ile ilgili bilimsel faaliyetler yürütmek, uygun içerikli raporları politika
aktörleriyle paylaşmak, politika yapım süreçlerine dair bilimsel önerilerde bulunmak; Merkezin
faaliyet alanlarıyla ilgili akademisyen, yönetici ve öğrencilerin çalışmalarına ve eğitimlerine
katkı sunacak araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyet

gösterir:
a) Kamu yönetimi ve politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, araştırma,

proje, konferans, çalıştay, seminer gibi bilimsel etkinlikler veya alanı tanıtıcı faaliyetler dü-
zenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak; bu tür faaliyetlerin desteklenmesi, duyurul-
ması, yayımlanması ve arşivlenmesi gibi süreçleri imkân dâhilinde organize etmek.

b) Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının, üst kurulların, bölge kalkınma
ajanslarının ve ilgili diğer birimlerin teşkilatlanmalarını ve teşkilatlarındaki dönüşümü, hizmet
alanlarındaki kamu politikalarını iktisadi, mali, siyasal, toplumsal, hukuksal, tarihsel, örgütsel
ve diğer boyutlarıyla çözümlemek; ilgili konularda yayın çıkarmak, araştırmalar yapmak veya
yaptırmak ve bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek.

c) Kamu yönetimi ve politikaları alanında kitap, dergi, makale, broşür gibi basılı ma-
teryal üretmek; ilgili alandaki bilimsel faaliyetleri, yayınları ve gelişmeleri takip etmek, bunları
basılı araçlarla veya internet aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak.

ç) Kamu politikalarına dair yaptığı değerlendirme ve analizleri, hazırladığı raporları ve
elde ettiği verileri ilgili kurum ve politika aktörleri ile paylaşmak.

d) İlgili alanlarda politika yapım sürecine re’sen veya kurumların talebiyle akademik
görüş veya destek vermek üzere katılmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programları hazırlamak; öğrencilere, akademisyen-
lere, kamu yöneticilerine, kamu politikası aktörlerine ve ilgili kesimlere, kamu yönetimi ve
kamu politikası alanlarına dair bilgilendirme yapmak, eğitimler vermek, sertifika programları
düzenlemek.

f) Kamu yöneticileri, politika aktörleri ve yurttaşlar için kamu politikalarında şeffaflık
ve katılımla ilgili farkındalık yaratarak demokratik bir yönetimin geliştirilmesine yardımcı olmak.

g) Kamu yönetimi uygulayıcıları ile kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenleri
ve kamu yönetimi ile ilgilenen öğrencileri, eğitim etkinlikleri veya sosyal etkinliklerde buluş-
turmak.

ğ) Demokratik ve katılımcı bir yönetim geliştirmek için il yönetimi, üniversite, yerel
yönetimler, öğrenciler ile kamu yönetimi ve politikalarının diğer aktörleri arasındaki ilişkileri
güçlendirmeye dönük etkinlikler düzenlemek.

h) Merkezin faaliyette bulunabileceği alanlarda mevzuat çerçevesinde danışmanlık yap-
mak ve projeler yürütmek.

ı) Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile kamu yönetimi ve politikaları ile yakından ilişkili
olan bölüm öğrencilerinin ve ilgili diğer öğrencilerin, uygulamadaki deneyim ve sorunları in-
celemelerini sağlamak.

i) Öğrencilerin kamu yönetimi alanında pratik bilgiler edinmeleri için staj olanakları
sağlamaya çalışmak ve bu hususta kamu yöneticilerinin katılacağı eğitim programları, semi-
nerler veya konferanslar düzenlemek.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve öğrencilerin temasını güçlendirmek
amacıyla eğitim odaklı ziyaret ve davet gibi etkinlikler düzenlemek.

k)Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili birim, bölüm ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
l) Merkezin amacıyla ilgili diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; kamu yönetimi ve politikaları konusunda bilimsel çalışma ve

yayınları bulunan Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür;
Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin
tüm faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili
çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından üç
yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden
ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görev-
lendirilebilir. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür yar-
dımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün izinli olduğu zaman-
larda ona vekâlet ederler. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında
bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve üyeler

olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur. Üyeler, kamu yönetimi ve politikaları alanlarında ça-
lışmaları bulunan, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından
önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilirler. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-
nin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az dört ayda bir Müdür başkanlığında top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına bir yılda iki defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin
üyeliğine, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla son verilir.
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(5) Üyeliği sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(6) Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) Çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.
d) İlgili düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından görevlendirilen en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden görevlendirile-
bilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.
(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üze-

rine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi sona erer.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmak.
b) Müdür tarafından talep edildiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili ulusal veya uluslararası akademik kurumlar ile imkân dâhilinde temas sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin taşınır defterine kaydedilerek kullanıma tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araş-

tırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAPUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

belirlemektir. Bu Yönetmelik İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendinin (2) numaralı alt bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesine daya-

nılarak ve 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazır-

lanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü ta-

rafından proje ekibinde gösterilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğ-

retim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler ve eğitimlerini tamamlamış, uzmanlığı

nedeni ile projede yer verilen kişileri,

b) Bağımsız projeler (BP): Konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen, başvuru dö-

nemleri ve başvuru sayısı her yıl, BAPUM Komisyonu tarafından belirlenen araştırma veya

geliştirme projelerini,

c) Bilimsel araştırma projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı

yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması bek-

lenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası ku-

rum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve

araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

ç) Bilimsel etkinlik destek projeleri (BDP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu öğ-

retim üyelerinin bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sem-

pozyum etkinliklerinde aktif katılımla davetli konuşmacı olarak veya sözlü bildiri ve poster

şeklinde sunabilmeleri için verilen destekleri,

d) Destek uzmanı: Projenin hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili alanda mesleki veya teknik

deneyimi olan yüksek lisans öğrencilerini,
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e) Doktor öğretim üyesi ve uzman destek projeleri (DUP) (Eski adı ile yardımcı doçent
ve uzman destek projeleri - YUP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu doktor öğretim üyesi
veya tıp fakültesi uzman kadrolarında bulunan araştırmacıların bilimsel faaliyetlerini destele-
mek üzere verilen projeleri,

f) Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının de-
ğerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan
bilim insanlarını,

g) Hızlı destek projeleri (HP): Yeni özgün bir çalışma ile alt yapısı var olan araştırma
birimlerinde araştırmacıların, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir gerek-
sinimi karşılayabilmek için gerek duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri, temel amacı
doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan, uygulama ilkeleri bu Yönetmeliğe ek olarak ayrıca
belirlenmiş ve bütçeleri Komisyon tarafından her yıl belirlenen projeleri,

ğ) İlgili akademik birim yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yük-
sekokul müdürlükleri, uygulama ve araştırma merkezi müdürlüklerini,

h) Kapsamlı araştırma projeleri (KAP): Kişisel veya disiplinler arası işbirliği ya da İs-
tanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı
ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp doğrudan
bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleri,

ı) Komisyon: İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Komisyonunu,

i) Lisansüstü tez projeleri (LTP): İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü
ve yüksekokullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile sa-
natta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danış-
manlarınca yürütülen, bütçeleri ve başvuru sayısı Komisyon tarafından her yıl belirlenen, uy-
gulama ilkeleri bu Yönetmeliğe ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri,

j) Müdür: Merkezin Müdürünü,
k) Öğrenci odaklı proje (ÖOP): Üniversite önlisans ve lisans öğrencileri tarafından ha-

zırlanan ve sorumluluğu üstlenen bir yürütücü öğretim üyesinin denetiminde verilen, lisans
öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek, üniversitemizi tem-
silen kendi alanında yurt içi veya yurt dışı fuar, yarışma, bilimsel etkinliklere katılmak; patent
almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki
ve uygulama ilkeleri bu Yönetmeliğe ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri,

l) Proje destek personeli: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yü-
rütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Komisyon tarafından uygun görülen, proje süresi
ve mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve aşağıda tanımlanan gö-
revlileri,

m) Projenin dondurulması: Projenin gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da
mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda
nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürüle-
meyeceğine ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine gelişmelere göre karar verilmek üzere
proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen
durdurulması işlemini,

n) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşan ekibi,
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o) Projenin iptali: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak veya proje ekibinde muh-

telif nedenlerden dolayı projenin yürümesini engelleyecek nitelikte eksilme olduğu durumlarda

komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen

ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız ve/veya olanaksız olduğu

kararına varılan veya yürütücünün talebi üzerine dayandırıldığı sebepler Komisyonca uygun

görülen projelerin tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini,

ö) Projenin sonuçlandırılması: Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş

bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmasını,

p) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin ha-

zırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, İstanbul Gelişim

Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarını, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik

eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

r) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

s) Uzman: Bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve projenin en az bir aşa-

masını sonlandırabilecek bilgiye sahip, proje tamamlandığında sonuçlarını bilimsel yöntemlerle

değerlendirilip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek yeterliğe ve projenin

gerektirdiği diğer özellik, nitelik ve şartlara sahip doktora öğrencisi veya doktorasını tamam-

lamış kişileri,

ş) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

t) Yardımcı eleman: Proje ile ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek, en az lise mezunu,

eğitim veya iş deneyimine sahip teknisyen, tekniker ve benzeri kişileri,

u) Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ü) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,

uygulama ve araştırma merkez ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak

ve araştırma/geliştirme (AR-GE) olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Üniversitede bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak.

ç) Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan araştırma projeleri için gerekli

maddi altyapının teminini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yapılması planlanan bilimsel araştırma ve sanatsal projeleri

desteklemek.
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b) Bu projeler kapsamında yapılacak veya yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yük-
seltmek ve araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara dönüştürülerek üniversitenin bilimsel
etkinliğinin arttırılmasını sağlamak.

c) Üniversitede proje yapma kültürünü geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdür Yardımcıları, Müdüre yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak ile yükümlüdürler.
Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
ç) Bilimsel araştırma projeleri faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
d) Üniversitede yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin stratejik plan hedefle-

rine uygunluğunu izlemek ve raporlamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam
yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye, Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti
üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yılın çalışma

programını Rektöre sunmak üzere onaylamak.
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c) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek.

ç) Üniversitede yürütülen bilimsel araştırma çalışmalarını artıracak ve niteliğini yük-
seltecek faaliyetler düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Merkezi (BAPUM) Komisyonu

MADDE 11 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ko-
misyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, İstanbul Ge-
lişim Üniversitesi Senatosunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim üyesi
ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gö-
zetilerek seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını bekle-
meden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görev-
lendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde iki kez katıl-
mayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı-
nın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu esası ile alınır. Oyların eşit olması halinde Komisyon Başkanının kararı be-
lirleyicidir.

Komisyonun görevleri

MADDE 12 – (1) Komisyon, 1 inci maddede belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda
bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurul-
ması, değişiklik, tadilat, iptal ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu Yönetmeliğin yürütülmesi
için çıkartılacak olan standart formların ve belgelerin hazırlanması, kabulü, değiştirilmesi, ye-
niden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.

(2) Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.
Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez, yapacağı projeler veya işler için çalışma grupları kurabilir.
Bu grupların sayısı, büyüklüğü, görev ve sorumlulukları, çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir, Komisyonca onaylanır.

İşbirliği

MADDE 14 – (1) Merkez, yapacağı projeler veya işler için ulusal ve uluslararası araş-
tırmacılar ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. İşbirlikleri, Yönetim Kurulu önerisi, Komisyon
Kararı ve Rektörün oluru ile kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 12/6/2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi hariç bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl

içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar

ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından en az 40

puan almak koşuluyla notun % 60’ı toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki

çalışmalar için not verilmesi halinde ara sınavların katkısı % 30 ve diğer çalışmaların katkısı

% 10’dur. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan ders için FF harf notu işlenir. Mü-

hendislik ve Mimarlık Fakültesinde ise yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 50’si ve ya-

rıyıl sonu sınavından en az 40 puan almak koşuluyla notun %50’si toplanarak hesaplanır. Yarıyıl

içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar, uygulama, ödev veya

proje gibi) not verilmesi ve ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en

az % 20 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla % 30’dur. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın

altında alınan ders için FF harf notu işlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2015 29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/3/2017 30008
2- 13/6/2018 30450
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİ İLE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

ŞİRKETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİNE

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim
elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketlerde Ar-Ge faaliyetlerinde görevlen-
dirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimle-
rinde görev alabilmelerine ve TTO Şirket faaliyetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde çalışan öğretim
elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketlerde Ar-Ge faaliyetlerinde görevlen-
dirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimle-
rinde görev alabilmelerine ve TTO Şirket faaliyetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin hüküm-
leri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nunun 14 üncü, 36 ncı, 39 uncu ve ek 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,
b) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
ç) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak şirketi,
d) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm ça-

lışma zamanını TTO Şirketinde veya bölgedeki şirketlerde geçiren öğretim üyelerini,
e) TTO Şirketi: 2547 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre kurulan şirketleri,
f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
g) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversi-

tedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak TTO Şirketinde ve/veya
bölgedeki şirketlerde görev alan öğretim elemanlarını,

ğ) Yönetici şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, bölgenin yönetim ve iş-
letilmesinden sorumlu şirketi,

h) Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgedeki Şirketlerde ve TTO Şirket Faaliyetlerinde

Görevlendirilmeleri, Şirket Kurmaları veya Ortak Olmaları

Öğretim elemanlarının bölgedeki şirketlerde ve TTO şirket faaliyetlerinde

görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirke-

tindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı

olarak, ikinci fıkrada yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, sürekli veya yarı zamanlı olarak

çalışma izni verilebilir.

(2) Bölgede yer alan şirketlerdeki ve TTO Şirketindeki görevlendirme çeşitleri ve sü-

relerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun

39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına

göre yapacakları çalışmaları Yönetim Kurulunun izni ile Bölgede yer alan şirketlerde veya

TTO Şirketinde yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı

yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir.

Bu izin, Yönetim Kurulu kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen

öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurma-

dıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz.

Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen

öğretim üyeleri ile görev süreleri aylıksız olarak bir yıl daha uzatılan öğretim üyelerine, Üni-

versite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu

öğretim üyelerinin Bölgede yer alan şirketlerden veya TTO Şirketinden elde edecekleri gelir

döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim üyelerinden Böl-

gede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine

ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kul-

lanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile bir yılı aşmamak üzere aylıksız

izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO

Şirketinde görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri

ile bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversi-

tede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Görevlendirilen öğretim üyelerinin

kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum-

huriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şir-

ketinde geçirdikleri süreler için emeklilik hakları saklı kalır. Tam zamanlı olarak aylıksız gö-

revlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret

ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgede yer alan şirketlerden veya TTO

Şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde

veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları,

Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı
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olarak yarı zamanlı görevlendirilebilirler. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim

elemanlarının, çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile bölgedeki şirket veya TTO

Şirketi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin

toplam süresinin on iki ayı geçmesi halinde başvuru Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Söz-

leşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının

Bölgede yer alan şirketlerden veya TTO Şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye

kapsamı dışında tutulur.

Şirket kurma ve şirkete ortak olma

MADDE 6 – (1) Öğretim elemanları Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırma-

ların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak

olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

a) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üni-

versiteye başvurur. Yönetim Kurulu başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına; bölgede şirket

kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni vere-

bilir.

b) Öğretim elemanının yaptığı araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile böl-

gede kurulu bir şirket yönetiminde görev almalarında, 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili

süre ve esaslar uygulanır.

c) Öğretim elemanları tarafından bölgede kurdukları şirket bünyelerinde yürütülmesine

başlanan her yeni proje hakkında Üniversiteye bildirim yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının birinci fıkraya göre yaptıkları başvuruları

incelemek ve izlemek üzere bir komisyon oluşturabilir.

(3) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden, bu kapsamda Üniversite adına

alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenir.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirke-

tinde görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvu-

runun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve 6 ncı maddenin birinci fık-

rasının (b) bendine göre yapılan görevlendirilmelerde; bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge

faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan veya yaptığı

araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgede yer alan şirketlerin yönetimlerinde

görev almak isteyen öğretim elemanlarının başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün olumlu

görüşü ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü

ve onayı, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün oluru ile yapılır. Görev süresinin uza-

tılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler, ilgili bölümün

olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun uygun gö-

rüşü ve onayı, Rektörün oluru ile yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde;

bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hiz-

mete ihtiyacı olan şirket/TTO Şirketi, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda
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bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi araştırma ve

uygulama projesi bazında da olabilir. Öğretim elemanı ismi belirtilerek yapılan başvurularda

ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü ve ilgili müdürlüklerin/dekanlıkların görüşü ve Rektörün

onayı ile görevlendirme yapılır. Öğretim elemanı ismi belirtilmeden araştırma ve uygulama

projesi bazında yapılan başvurularda, projede yer alacak ve bölgede yer alan şirketlerde veya

TTO Şirketinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından aşağıdaki şekilde be-

lirlenerek önerilir ve görevlendirilirler;
1) Proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığının görüşü

ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır,
2) Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıklarının ve müdür-

lüklerin/dekanlıkların ayrı ayrı görüş vermeleri gerekir,
3) Proje, Rektörlüğe bağlı bir araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili

merkez müdürlüğü öğretim elemanlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığına/başkanlıklarına
başvuruda bulunur; bölüm başkanlıklarının ve müdürlüklerin/dekanlıkların görüşü ve Rektörün
onayı ile görevlendirme yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde tam zamanlı görev
almak isteyen öğretim üyeleri, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir ça-
lışma planı eklerler. Bu öğretim üyeleri; görev sürelerinin sonunda, Bölgede yer alan şirkette
veya TTO Şirketinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar.
Bölgedeki şirketlerde çalışan öğretim üyeleri bu rapora ayrıca, yönetici şirketin, bölgede yapılan
çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu
belirten değerlendirmesini eklerler.

Başvurular

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki konular ile ilgili olarak Üniversiteye
yapılan başvurularda kullanılan matbu formlar, bu başvurular ile ilgili yapılan işlemlerin iş-
lendiği formlar, başvurulara verilen cevaplar için kullanılan formlar ve tüm bu formların ekleri,
Senatoca kabul edilmiş esaslara göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Kütahya Dumlu-
pınar Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO
Şirketinde görevlendirilme, şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin
yönetimlerinde görev almalarına ilişkin olarak Rektör tarafından onaylanmış kararlar, izin ve-
rilmiş görevlendirmeler ve yapılmış olan süre uzatım işlemleri, süreleri tamamlanıncaya kadar
geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Samsun Üniversitesine bağlı fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygula-
nacak esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Samsun Üniversitesinin ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksek-

okulu müdürlüğünü,
c) Birim Kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,
ç) Birim Yönetim Kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim ku-

rulunu,
d) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
e) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili kurullarca eş değer olarak

kabul edilmiş olan diploma programını,
f) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kre-
disine bölünmesi ile bulunacak değeri,

g) Lisans Programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ğ) Öğretim Planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim

faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,
h) Ön Lisans Programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ı) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Samsun Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Yerel Kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama

saatinin yarısının toplamını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 4 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminden oluşur. Güz

ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi yarıyıl sonu sınavları hariç on dört haftadır.
Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Yaz dönemi öğretiminin uygulama
esasları Senato tarafından düzenlenir.
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(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, ilgili kurulların
teklifleri doğrultusunda, en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mesai saatleri dışında,
cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

Kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, derse yazılma, sınavlar, intibak,

çift anadal, geçişler, ilişik kesme ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili fakülte/yüksekokul ve bö-
lümlerce yerine getirilir. Bunlardan gerekli görülenler, Rektörlükçe merkezi olarak da yürütü-
lebilir.

(2) Özel yetenek sınavı ile yerleşen ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Üni-
versite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Uyum programı
MADDE 6 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversi-

tenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle
öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, öğrenci bilgi yönetim sistemini kullan-
maları, Üniversiteli olmanın bilincini kazanmaları, Üniversitenin akademik ve sosyal imkân-
larını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı, eğitim-öğretim yılının başladığı ilk hafta düzenlenir. Program tak-
vimi ve içeriği akademik birimlerce eğitim-öğretim döneminin başlamasından bir ay önce Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve ilgili akademik birimin web sayfasında ilan edilir.

Akademik öğrenci danışmanlığı
MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görev-

lisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam
etmekte olduğu program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak
öğrenciye tavsiyelerde bulunur.

(2) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimle-

rini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç,
kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört, dört yıllık lisans
programları için yedi, eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz yıldır.
Azami süreyi aşan öğrencilerin, ders, uygulama, staj, sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanı-
nan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Eğitim-öğretim süresi ve azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav
haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğrenci katkı payı-öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler
hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o dönem için kayıt yap-
tıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin ilgili yönetim kuru-
lunca kabul edilmiş mazereti bulunmaksızın katkı payını/öğrenim ücretini ödemediği dönem-
ler/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen
veya mezun olanların o yarıyılda ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti
iade edilmez.
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(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari ders-
leri alan ve başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari ile yapılacak
sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretiyle ilgili olarak 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işlem yapılır.

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesine göre belirlenir.

(5) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler ara-
sındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları, Dersler ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programı
MADDE 10 – (1) Öğrenim programı, ilgili diploma programına yeni kayıt olan öğren-

cinin öğretim hayatı boyunca alması gereken derslerin listesidir. Öğretim programlarının dü-
zenlenmesi ve güncellenmesi usulleri Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim programı, ilgili bölüm/anabilim dalı akademik kurulunun kararı, birim ku-
rullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Öğretim programında; her yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu
veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi, AKTS kredisi
ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Bu derslerin tamamının
bir yıllık AKTS toplamı 60 olmak zorundadır.

(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması
öngörülen dersler dışında lisans düzeyindeki öğretim programlarının en az 120, en fazla 150;
ön lisans düzeyindeki öğretim programlarının ise en az 60, en fazla 80 kredilik ders içermesi
zorunludur.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması
öngörülen dersler önlisans programları 120, lisans programları için ise 240 AKTS’dir. Stajların
AKTS değeri, toplam AKTS kredisine eklenir.

(6) Eğitim-öğretim programları, ilgili akreditasyon şartlarını sağlayacak içerikte hazır-
lanmalıdır.

(7) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslerin
açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının en az 15 olması gerekir. Daha az sayıda öğrenci ile
seçmeli derslerin açılabilmesine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(8) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her
bir şubedeki öğrenci sayısının teorik derslerde en az 40 ve seçmeli derslerde ise en az 15 olması
gerekir. Derslerin özelliğine göre daha az sayıda öğrenci ile şube açılabilmesine Üniversite
Yönetim Kurulu karar verir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

(9) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, staj, arazi uy-
gulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi
derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır. Staj zorunluluğu
olan programlarda stajlar, birim kurullarınca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre ya-
pılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşde-
ğerliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarda da
yapılabilir.
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(10) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam
kredinin %20’si olacak şekilde hedeflenir. Öğrenciler, kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim pla-
nının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, serbest seçmeli ders veya dersler alabilir.
Serbest seçmeli derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir; ancak
kredi yükü ve GANO hesabına katılmaz.

Dersler
MADDE 11 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön

koşullu dersler, ön koşul dersleri, eş koşul dersleri, serbest seçmeli dersler ve dış birim dersler
olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-
lerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Ya-
bancı Dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine
bağlı derslerdir.

ç) Ön koşullu ders, öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için bir veya daha çok ön koşul der-
sini başarmış olması şartı bulunan derstir.

d) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu derse kaydını belirleyen derstir.
e) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınması gereken derstir.
f) Serbest seçmeli dersler, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakış-

mamak kaydıyla, kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü
arttırmak için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir.

g) Dış birim dersi, öğrencinin kendi programında yer alan zorunlu veya seçmeli ders-
lerin yerine, ilgili birim yönetim kurullarında belirlenecek olan bir başka birim veya yüksek-
öğretim kurumundan aldıkları derslerdir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 12 – (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar ve atölye gibi diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısının
toplamını ifade eder. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, ilgili bi-
rim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Üniversitede kredi sistemi olarak ulusal
ve AKTS kredisi birlikte kullanılır.

Ön koşul/eş koşul
MADDE 13 – (1) Bir programa ait derslerin ön koşulları/eş koşulları, ilgili kurulun

önerisi ve Senatonun onayı ile; Üniversitedeki tüm bölüm öğrencilerinin ortak olarak aldıkları
derslerin ön koşulları/eş koşulları ise Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin resmî web
sitesinde ilan edilir.

(2) Bir ön koşullu/eş koşullu ders birden çok ön koşul/eş koşul dersine bağlanabilir. Bu
durumda ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler.

(3) Ön koşul/eş koşul sağlama şartı en az DC’dir. Ön koşul veya eş koşullu olarak be-
lirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (GB) şartı
aranır.

(4) Belirlenecek olan ön koşul/eş koşul şartları mevcut öğrenciler için iki yarıyıl geç-
tikten sonra uygulanır.
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Dış birim dersi
MADDE 14 – (1) Dış birim dersleri, öğrencinin kendi programında yer alan zorunlu

veya seçmeli derslerin yerine, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan bir başka
birimden alacakları derslerdir. Bu dersler belirlenirken kredi değerlerine bakılmaz.

(2) Dış birimden alınacak ders için ilgili birimden kontenjan talep edilmesi ve ilgili bi-
rim kurulunca da kontenjan tanımlanması gerekir.

(3) Öğrencinin dış birimde almış olduğu derslerin değerlendirme notu; Üniversite için-
den alınması durumunda öğrenci bilgi yönetim sisteminde dersin öğretim üyesince; diğer yük-
seköğretim kurumundan alınması durumunda ise düzenlenecek onaylı transkript ile birlikte
öğrenci işleri daire başkanlığınca işlenir.

Derslere devam esasları
MADDE 15 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yokla-

malarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine;
ders uygulamaları, atölye ve laboratuvarların %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin
özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve
uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders veya uy-
gulamaların o dönemdeki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi
alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayı-
lırlar. Ancak; bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil; toplam devamsızlık süresi, bir dersin
o dönemdeki toplam saatinin % 50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretli veya mazeretler
ve raporlu olunan süreler, devamsızlıktan sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler bakı-

mından, öğretim programı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin de-
ğişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle,
gerekli görülmesi halinde, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı;
ilgili birim/bölüm kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması durumunda bir başka seçmeli
ders alınabilir.

Not yükseltme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen azami kredi sınırları

içerisinde kalmak şartı ile evvelce alınmış ve başarılı olunmuş derslere not yükseltme amaçlı
tekrar ders kaydı yapılabilir. Bu şekilde alınan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler

Ders kaydı, kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde be-

lirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yenilemek zorundadırlar.
(2) Ders kaydının kesinleştirilmesi ile ilgili süreci öğrenci takip etmek zorundadır.
(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler, o dö-

nemde öğrenimine devam etme haklarını kaybederler. Kaybedilen dönem öğrenim süresinden
sayılır. Süresi içinde mazeretli olarak ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, mazeret-
lerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde yapılabilir.
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(4) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu
öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrencile-
rin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da ya-
rarlanamazlar.

(6) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının 15 kişiden az olması veya başka ne-
denlerle açılmaması durumunda; akademik takvimde belirtilen ders ekleme silme döneminde
kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci tarafından öğrenci
bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılır.

(7) Birinci yarıyıl öğrencileri hariç, alınabilecek dersi olan öğrenciler her dönemde en
az 20 AKTS’lik ders seçmek zorundadır.

(8) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS; bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS’dir.
Öğrenciler üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak GANO’ya
göre ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) GANO’su 1,89 ve daha az olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 30 AKTS,
b) GANO’su 1,90-3,19 arasında olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 40 AKTS,
c) GANO’su 3.20 ve üzerinde olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS krediye ka-

dar ders alabilir.
Dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara

göre çekilebilirler:
a) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde çe-

kilebilirler. Belirtilen tarihlerin bitiminden sonra dersten çekilme işlemi yapılamaz.
b) Öğrenciler, bir dönemde en çok bir dersten çekilebilirler. (ÇAP, YDP dersleri dahil)
c) Ön lisans öğrencileri, öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğre-

nimleri süresince en fazla 6 dersten çekilebilirler.
ç) Öğrencinin aktif dönemde aldığı ders yükü, alması gereken 20 AKTS veya altında

ise herhangi bir dersten çekilme izni verilmez.
d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
e) Bir kez çekilme işlemi yapılan ders için sonraki dönemlerde ikinci kez çekilme işlemi

yapılamaz.
f) Kredisi olmayan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
g) Öğrenciler, not yükseltmek üzere aldıkları derslerden çekilemezler.
Yatay geçişler, çift anadal, yan dal
MADDE 20 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler; 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 Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato ka-
rarlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim
kurullarınca yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 21 – (1) Ön lisans mezunlarının intibak programları, Üniversite Senatosu ta-

rafından belirlenen esaslara dayanarak intibak komisyonunca hazırlanır, ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarı ve Değerlendirme

Başarı
MADDE 22 – (1) Üniversitede bir dersin başarı puanının dönem içi ve dönem sonu sı-

navlarının değerlendirme puanına katkı oranları, birim yönetim kurulu teklifi ve senato onayı
ile uygulanır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Uzaktan eğitim
öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının % 80’inin
toplamıdır.

(2) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti, Üniversite Senatosu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Dönem/yılsonu sınavları
MADDE 23 – (1) Bir dersin dönem/yılsonu sınavına girebilmek için zamanında ders

kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır.
(2) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
(3) İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav ya-

pılabilir. Öğrencinin devamsızlık veya başka sebeplerle girmeye hakkı olmadığı halde girdiği
dersin sınav puanı geçersiz sayılır.

Mazeret sınavı
MADDE 24 – (1) Sınav döneminde izinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu ta-

rafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle; dönem içi sınavlara katılamayan
öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır.

(2) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde yapılır. Haklı ve geçerli mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğ-
renci, mazeretli olduğu günlerde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu
günlerde (mazeretinin başladığı saat dikkate alınarak) girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti ortadan kalkan öğrenci, bunu yazılı olarak bildirmesi ve ilgili birim yöne-
tim kurulunun uygun görmesi hâlinde derslerine devam edebilir ve sınavlara girebilir.

Tek ders
MADDE 25 – (1) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dersin akademik tak-

vimde tanımlanan sürede açılacak tek ders sınavına girerler. Öğrenci isteği halinde ders kaydı
yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav
şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış
olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Tek dersi kalan öğrenciler, staj-
larını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar; ancak stajlarını
tamamlayıp; başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.

(2) Azami eğitim-öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ek sınav haklarına ilişkin
olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Muafiyet sınavı
MADDE 26 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler,

yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerden akademik
takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Sınavların
değerlendirilmesi, 31 inci maddeye göre yapılır. Yapılan sınavdan gerekli başarıyı gösteren öğ-
rencilerin; muafiyet sınavında almış oldukları başarı notları sisteme tanımlanarak öngörülen
krediyi tamamlamış sayılırlar.

(2) Hazırlık sınıfında okuyarak gerekli başarıyı sağlayan öğrencilerin zorunlu yabancı
dil dersinden muafiyetleri, başvurmaları halinde yerine getirilir.
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Sınavların yapılış şekli
MADDE 27 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak; dersin özelliği nedeniyle sına-

vın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile
bölüm ve/veya anabilim dalı akademik kurulu karar verir.

(2) Sınavların tarih ve yerleri, dönem başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde
veya akademik takvimde belirlenen sınav tarihinden en geç on beş gün öncesinde ilgili
bölüm/birim tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler; sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınav kâğıtları, ilgili birim
arşivinde en az beş yıl süre ile saklanır.

(4) Uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üze-
rinden yapılır.

Sınav sonuçları
MADDE 28 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ilgili

öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
(2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi de-

ğerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme
MADDE 29 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, ilan edilmesinin veya akademik takvimde

belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren
üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bir di-
lekçeyle başvurarak itiraz edebilir. Fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü, maddi bir hata
yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kâğıdını, ilgili öğretim üyesinin de aralarında bu-
lunduğu üç kişilik bir komisyona inceletebilir. İlgili yönetim kurulunun, öğrencinin itirazını
beş iş günü içinde karara bağlaması gerekir.

(2) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının
öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili
gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe
yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır.

Değerlendirme
MADDE 30 – (1) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, %40’dan

az ve % 60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde dersi verecek öğretim ele-
manı tarafından belirlenir ve öğrenci bilgi yönetim sistemine tanımlanır. Proje, laboratuvar ve
uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyul-
ma şartı yoktur.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl
sonu sınavı ile belirlenir. En az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı zorunludur. Ancak dersin
özelliğine göre, ilgili birim kurullarının onayı ile ara/yarıyıl sonu sınavının yapılmamasına
karar verilebilir.

(3) Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı de-
ğerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı
notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi
hususlar, dersi verecek öğretim elemanının teklifi, ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü
ve kurul kararı sonrasında kesinleşir ve öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi yönetim sis-
temine tanımlanır.
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(4) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu, akademik takvimde belirtilen tarihte öğ-
renci bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir. İlgili yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin
öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden yapmasını isteye-
bilir. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu değerlendirmesi istatistikleri,
dersin öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına elektronik ortamda teslim edilir.

(5) Lisans eğitim ve öğretiminde; öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl ve mutlak de-
ğerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gös-
terdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel ba-
şarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham
not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı
ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

(6) Dersin sorumlu öğretim elemanı, harf notu aralıkları tablosuna göre, grubun tama-
mına etkili olacak şekilde her bir harf notu için alt ve üst sınır değerlerini tanımlayabilir. Ta-
nımlama işlemi sonrasında sistem öğrencilerin harf notu dağılımını yeniden oluşturur.

(7) Bağıl değerlendirme sonrasında öğrencinin harf notu ve başarı katsayısı, mutlak de-
ğerlendirme ile elde edeceği harf notu ve başarı katsayısından daha alt düzeyde ise öğrencinin
başarı değerlendirmesi mutlak değerlendirme sistemi ile yapılır.

Notlar ve işaretler
MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harf-

lerinin anlamları şunlardır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış

kabul edilir.
c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(2) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:
a) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 19 uncu madde hü-

kümlerinde belirtilen süre ve şartlar içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.
b) E: Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını

belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim
üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu
verilir.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki gi-
bidir:

100’lük
Başarı Notu Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu Anlamı

90-100 AA 4.00 Mükemmel 
85-89 BA 3.50 Çok iyi
80-84 BB 3.00 İyi
75-79 CB 2.50 Orta
70-74 CC 2.00 Yeterli
60-69 DC 1.50 Yeterli geçer
50-59 DD 1.00 Şartlı geçer
0-49 FF 0.00 Başarısız

FD 0.00 Devamsız
FG 0.00 Sınava girmedi (Başarısız)
KM Kaldırılan ders muafiyeti
GB Kredisiz dersler için başarılı
GZ Kredisiz derslerden başarısız
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Mezuniyet, diploma, diploma eki, onur belgesi ve sertifika

MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu programın bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde be-

lirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00 veya daha yük-

sek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Öğrenciliği sona eren öğrenciler, kimlik kartlarını bağlı oldukları birime teslim ederler.

(3) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda GANO’su 3,50 ve üzeri

olanlar onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum öğrencinin diploma ve diploma ekinde

belirtilir.

(4) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını

elde etmeden, çift anadal (ikinci lisans) programının diploması verilmez. Anadal lisans prog-

ramından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını başarı ile tamamlamasa

da anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.

(5) Ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler, iki üniversiteden ayrı

ayrı veya ortak diploma alır.

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal serti-

fikası verilmez.

(7) Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğ-

rencinin anadal program adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını

elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplo-

masını alabilir.

(8) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, yandal programının tüm gereklerini

yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

(9) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diplo-

masıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(10) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili

programın en az ilk dört dönemine ait bütün derslerinden başarılı olanlara, başvurmaları halinde

ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir

süre ile sınırlı değildir.

(11) Öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gör-

düğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer bilgiler belirtilir.

(12) Mezuniyet hakkının elde edildiği sınav döneminin bitiminden sonraki ilk iş günü

mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeret ve Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 33 – (1) Öğrenciler; belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim-öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya

çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki dönem olmak üzere, öğ-

renim süresi boyunca en fazla dört dönem/iki yıl kayıt dondurabilirler. Bu şekilde kayıt don-

duran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara gi-

remez.
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İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin;

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması,

b) Üst üste dört yıl, katkı payı/öğrenim ücretini ödememesi ve ders kaydı yapmaması,

c) Yükseköğretim mevzuatına göre zamanında öğrenimini tamamlayamaması,

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması,

d) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılan öğrencilerin, geçiş yaptıkları yükseköğre-

tim kurumunun dosya muhteviyatını talep etmesi sonrasında Üniversite ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek

yapılır.

(2) Öğrenciye e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle

okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş

sayılır.

(3) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik

işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî web site-

sinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 36 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan ön

lisans ve lisans programlarına ait işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı

Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 37 – (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi

evraklar ilgili birim yönetim kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olma-

dıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Disiplin işleri

MADDE 38 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniver-

siteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim faaliyetine

ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve birimlerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fa-

kültesinde öğrenci kaydı, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin genel esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinde

öğrenci kaydı, eğitim- öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Eğitim-öğretim, ders alma işlemleri gibi konularda öğrenciye

yardımcı olması için görevlendirilen öğretim elemanını,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): AKTS, öğrencilerin yurt içinde ve yurt dı-

şında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumun-
dan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Birim: Turizm Fakültesini,
ç) Çeyrek yıl: 10 hafta (50 gün) eğitim-öğretim, 1 hafta ara sınavı, 1 hafta dönem sonu

sınavları ile 1 hafta dönem içi resmi tatiller veya dönem sonu tatilinden oluşan 13 haftalık eği-
tim-öğretim dönemini,

d) Çift ana dal: Şartları Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen ve başarılı öğrencilerin,
Üniversite bünyesinde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programı,

e) Ders kaydı: Bir öğrencinin her çeyrek yıl başında akademik takvimde belirtilen süre
içinde gerekiyorsa öğrenim harcını yatırıp, alması gereken dersleri seçerek danışmanına onay-
latmasını,

f) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl
sisteminde iki kredi saati, üç dönemli eğitimde 0,5 kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme
çalışması, seminer ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl siste-
minde ise iki kredi saati, üç dönem sisteminde uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, se-
miner ve benzeri çalışmaların dört saati bir krediyi,

g) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak ve-
rilen belgeyi,

ğ) Ekle/bırak haftası: Kayıt yenileme tarihi bitiminden sonraki danışman ders onayı ve
derslere başlama tarihinden sonraki ilk haftayı,

h) GNO (genel not ortalaması) değeri: Öğrencinin ilgili birime kayıt olduğu andan iti-
baren bulunduğu zamana kadar aldığı ve sayısal değeri olan her bir dersin kredi değeri ile o
dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam
kredi değerine bölünmesi ile elde edilen not ortalamasını,
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ı) İkinci öğretim: Normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,
i) İlgili kurul: Turizm Fakültesi Fakülte Kurulunu,
j) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık veya on iki çeyrek yıllık bir prog-

ramı kapsayan bir yükseköğretimi,
k) Mesleki uygulama: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkin-

likleri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,
l) Öğrenci durum belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış olduk-

ları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,
m) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan

öğretim ve örgün veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı öğrencilerin ödemeleri ge-
reken ücreti,

n) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az altı çeyrek yıllık veya iki yıllık
bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk
kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

o) Özel öğrenci: Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimini sağlık ve
benzeri sebeplerle Üniversitede sürdürmek isteyen öğrenci veya başka üniversitelerde öğrenim
görmeleri uygun görülen Üniversite öğrencilerini,

ö) Rektörlük: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından se-

çerek aldığı dersi,
r) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
ş) Yan dal: Bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen

şartları taşıyan öğrencinin, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan
dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

t) Yaz öğretimi: Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitenin belirlediği mevzuat hüküm-
lerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt ve kabul için aşağıdaki koşullardan birinin gerçek-

leşmesi ve Rektörlükçe ilan edilen süre içinde istenilen belgelerle başvurulması gerekir:
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı öğrencilerin Senato tarafından be-

lirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında kayıt hakkı ka-
zanmış olmak.

b) Ön kayıtla veya özel yetenek sınavı ile öğrenci kabulünde yeterli puana sahip olmak.
c) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak.
ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
(2) Kesin kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlük

tarafından saptanan belgeler ve belirlenecek esaslara göre bizzat öğrenci tarafından yaptırılır.
Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekaletname verilen kişilerce
yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Eksik belgeler ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğ-
renci olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
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(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırmış veya yaptırmak
isteyenlerin belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulun-
dukları yarıyıl/çeyrek yıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan dip-
loma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, öğ-
renci belgelerinin verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomaların ve diploma eklerinin düzen-
lenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı taleplerine göre veya Üniversiteden çıkarılma cezasını
gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürü-
tülür.

Akademik danışmanlık
MADDE 6 – (1) Birimlere kaydolan her öğrenci için öğretim elemanları arasından bir

akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrencilere öğrenimi süresince eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde

planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu

ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak inti-
baklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri
eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra
yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek.

ç) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.
d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.
(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uyum programı
MADDE 7 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversi-

tenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle
öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları,
Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları ve öğrencilikle ilgili mevzuat hak-
kında bilgi sahibi olmaları amaçlanır. Uyum programının hazırlanmasından akademik danışman
sorumludur.

(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci
kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim birimlerine kurum içi ve kurumlar arası

yatay geçişler; 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 Yönetmelik hükümlerine
ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü, 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Li-
sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine ve ilgili mevzuata göre yapılır. Bu konu ile ilgili uygulama esasları birimlerin ilgili ku-
rullarınca ve Senato tarafından belirlenir.

a) Dikey geçişle gelen öğrenciler üçüncü sınıfa intibak ettirilir. Öncelikli olarak alt sı-
nıflardan eksik olan zorunlu dersleri alırlar.
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b) Yatay geçişlerde katkı payının hesaplanmasında öğrencinin önceki eğitiminde geçen
süreler azami sürelerin hesaplanmasına dahil edilir.

(3) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanıyla gelen öğrencilerin kayıtları ilan edildikleri sı-
nıflara yapılır. Yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri eğitim-öğretim
başlamadan önce kesinleştirilir.

Özel öğrencilik
MADDE 9 – (1) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenci değişim prog-

ramları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimlerini Üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler,
aşağıdaki şartlar çerçevesinde Üniversiteye kabul edilirler:

a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulları özel öğrenci olarak Üniver-
sitede öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu görüşünü
içeren belge ile birlikte her yarıyıl/yıl başlangıcından önce öğrenimine devam etmek istediği
eğitim-öğretim birimine başvurması,

b) Öğrencinin Üniversitede öğrenim görmek istediği bölümün kabulüne yönelik olumlu
görüş bildirmesi,

c) İlgili akademik birim yönetim kurulunun öğrencinin özel öğrencilik talebini kabul
etmesi.

(2) Üniversiteye kabul edilen özel öğrenciler, Üniversitede öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları her yıl/yarıyılda
ilgili akademik birim tarafından kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.

(3) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla öğrenci değişim programları, sağlık ve
benzeri sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen Üniver-
site lisans öğrencileri; talep etmeleri, kayıtlı olduğu bölümün kabulü, ilgili akademik birim yö-
netim kurulunun uygun görmesi ve özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversitenin mevzuatına
uygun bir şekilde ilgili kurullarınca kabul edilmeleri halinde özel öğrenci olarak diğer üniver-
sitelere gidebilirler.

(4) Değişim programlarından yararlanan özel öğrenciler katkı paylarını kayıtlı oldukları
üniversiteye öder. Bu öğrenciler yaz okulundan ders almaları halinde ise yaz okulu ücretini
dersi aldıkları üniversiteye öder.

(5) Diğer üniversite öğrencileri, sağlık ve benzeri sebeplerle kayıtlı olduğu ve gitmek
istediği eğitim-öğretim birimlerinin yetkili kurullarının uygun görüşü ve ilgili akademik birim
yönetim kurulu kararıyla öğrenimlerine Üniversite bünyesinde aynı ya da eşdeğer bölüm veya
programlarda devam edebilirler. Bu öğrencilerin notları, kayıtlı oldukları asıl bölüm veya prog-
rama bildirilir.

(6) Özel öğrencilikle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim birimlerinde gündüz öğretimi ya-

pılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ikinci öğretim, yaygın öğretim, uzaktan öğretim ve açık
öğretim ile ilgili her türlü eğitim ve öğretim yapılabilir.

Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya ku-

rumlar arası yatay ya da dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu
derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı tarih veya öğretim yılının/çeyrek yılın başlama-
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sından itibaren en geç bir hafta içerisinde ilgili bölüme transkripti ile başvurabilir. Muafiyetler
ve buna bağlı intibaklar yönetim kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde
bir defaya mahsus olmak üzere 10 iş günü içerisinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Muafiyet
ve intibakla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 37 nci maddede belirtilen
tabloya uygun harf notu verilerek gösterilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alı-
nabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.

(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme
sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğ-
rencilerin önceden alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 37 nci
maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve GNO’ya dâhil
edilir. Ancak öğrencinin muaf olduğu dersler transkriptinde not olarak belirtilmemiş MU şek-
linde gösterilmişse ilgili yönetim kurulu tarafından CC veya 60/100 şeklinde not karşılığına
dönüştürülür.

(4) Eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin
muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi sonunda takip eden ilk yarıyıl/çeyrek yıl derslere
başlandığı dönemde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son
öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır. 

(6) Bir ön lisans/lisans programından mezun olup, aynı veya eşdeğer programa kayıt
hakkı kazanan öğrencilerin mezun olduğu programa ait derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz.

(7) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış, mezun olmadan Üniversiteden ayrıl-
mış fakat öğrenci affı ile yeniden Üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler, daha önce
Üniversitenin herhangi bir programından mezun olup başka bir programa tekrar kayıt yaptıran
öğrenciler, yatay ve dikey geçiş ile Üniversiteye gelen öğrenciler ve uzaktan eğitim veren prog-
ramlara kayıtlı öğrencilere ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz çeyrek yılı, kış çeyrek yılı ve bahar

çeyrek yılı olmak üzere üç çeyrek yıldan oluşur. Her çeyrek yılın ders dönemi, on iki haftadan
az olmamak üzere her yıl Senato tarafından belirlenir. Resmî tatil günleri bu sürenin dışındadır.
Bir dönem içerisinde yer alan resmi tatil günleri için hafta sonları veya tatil haftasında ek telafi
eğitim programı düzenlenir. Gerekli hâllerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar
günleri de ders yapılabilir. Fakülte yıllık akademik takvimini yetkili kurullarında kararlaştırarak
o yılın mayıs ayı başında Rektörlüğe bildirir.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 13 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için tanınan program süresi

dört yıldır. Öğrenimini program süreleri içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan-
ların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğreni-
mini azami süreler içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için
kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden
ve devamsızlıktan sayılır.

18 Mart 2019 – Sayı : 30718                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



(4) Azami eğitim-öğretim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak fakülte yönetim ku-
rulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) İsteyen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olabilirler. Yabancı dil hazırlık
sınıfı eğitim öğretim döneminden sayılmaz, alınan puanlar genel akademik ortalamaya dahil
edilmez. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler hariç kayıt yenilenmeyen dönemler
program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Çeşitli öğretim programlarıyla

ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ve ilgili fakülte veya yük-
sekokul kurulu kararıyla dersler, gerekli görüldüğü ölçüde yabancı dille verilebilir.

Öğretim birimi-kredi
MADDE 15 – (1) Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür.

Öğretim birimi kredidir. Bir ders hem kuramsal, hem de uygulamalı olabilir. Bir ders için iki
kuramsal saat eğitim karşılığı bir kredi ve dört uygulamalı eğitim saati de bir kredi olarak he-
saplanır. Dersin kredisi kuramsal ve uygulamalı saat kredilerinin toplamından oluşur. Bu kre-
dinin karşılığı olarak her öğretim birimi kendi programlarına uygun AKTS dönüşümünü belir-
leyerek Senatonun onayına sunar.

Ders alma ve bırakma
MADDE 16 – (1) Lisansta öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarı,

ortak zorunlu dersler hariç, teorik öğretim çeyrek yıllarında 36, uygulama dersleri içeren çeyrek
yıllar ile staj ve alan uygulaması dönemlerinde 48 saati geçmeyecek şekildedir. Bitirme
ödevi/tezi ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen
dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

(2) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin
alınıp başarılması gerekir. Bir ders birden fazla dönemde izleyen numaralarla bölümlenmişse
bir önceki sıra numaralı bölüm, alınacak olan bölümün ön şartıdır.

(3) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğ-
renci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı
kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dö-
nüşünde kendi kurumundan alabilir.

(4) Öğrenciler içinde bulundukları dönemde alacakları derslerin haftalık saatleri ile tek-
rar ve/veya alt dönemden alacakları derslerin haftalık saatlerinin çakışması halinde, öncelikli
olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt dönemden alacakları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar
sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini
engellemez.

(5) Öğrenciler güz çeyrek yılında üniversitenin iki dönemli eğitim programı uygulayan
fakülte ve bölümlerinden güz yarıyılı derslerinden ders seçebilirler. Bu dersler haftalık saatle-
rine bakılmaksızın aynı kredi ile öğrencinin bahar çeyrek yılı not dökümüne işlenir. Aynı şekilde
iki dönemli eğitim veren fakülte ve bölümlerin bahar yarıyılından alacakları dersler bahar çey-
rek yılı not çizelgesine eklenir.

(6) Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihi ve danışman onayını takip eden ilk hafta içe-
risinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin
yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.

(7) Kayıt yenilemenin başladığı haftadan itibaren ilk üç hafta içinde bırakılmayan seç-
meli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin
ilgili yarıyılda/yılda yeniden açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

(8) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimlerde, bu
maddenin diğer fıkralarında belirtilen esasların uygulanıp uygulanamayacağı, birimlerin kendi
eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile belirlenir.
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Ders yükü ve ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin, bir çeyrek yıldaki ders yükü 20 AKTS kredisi, bir yıldaki

ders yükü ise 60 AKTS kredisinden az olamaz.
(2) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya hiç almadıkları zorunlu bir ders,

programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen kredi ve AKTS
bakımından eşdeğer bir dersi alırlar.

(3) Programdan çıkarılan zorunlu derse eşdeğer ders tanımlanmamışsa, öğrenciler ta-
mamlaması gereken AKTS kredi açığını başka bir birimden eşdeğer bir dersten veya seçmeli
derslerden tamamlarlar.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın özelliklerine göre devamını alıp en az iki
kez başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine devam zorunluluğu olmak şartıyla yeni bir
seçmeli ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim- öğ-
retim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

Üst çeyrek yıldan ders alma
MADDE 18 – (1) Önceki çeyrek yıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel

not ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili ku-
rulların onayı ile üst çeyrek yıllardan veya varsa yaz okulundan ders alarak bu Yönetmelikte
belirtilen normal öğretim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu durumdaki öğ-
renciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst çeyrek yıldan ve kendi çeyrek yıl
dersleri ile birlikte en fazla 48 saat ders alabilir.

Alınan dersi transfer etme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler; birimlerden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin

diğer birimlerinden, YÖK tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına
dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini
transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato
tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum bel-
gesine işlenir.

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları
öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak kayıtlı olu-
nan programdaki dersin kredisi yer alır.

Ön koşullu dersler
MADDE 20 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/ana bilim/ana

sanat/bilim dalının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul ni-
teliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

Çift ana dal programı
MADDE 21 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili birimin kurul
kararı ve Senatonun onayıyla Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders
alıp, iki ayrı diploma alabilirler.

Yan dal programı
MADDE 22 – (1) Üniversitenin bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen
koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili birimin kurul kararı ve Senatonun onayıyla Üniversite içinde
başka bir programdan sınırlı sayıda ders alarak yandal sertifikası alabilirler.
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Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 23 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü bir süre yurt içi veya yurt dışındaki
üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları ve ikili anlaşmalar, Senato ve Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Başarı Durumu

Ders kaydı işlemleri
MADDE 24 – (1) Öğrenim harcı yatırması gereken öğrenci ders kaydından önce harç

yatırır. Öğrenci her çeyrek yıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öncelikle alt
çeyrek yıllardan almadığı ve alıp başarısız olduğu dersler ile bulunduğu çeyrek yıldaki dersleri
elektronik ortamda seçer. Öğrenci seçtiği dersleri öğretimin başladığı ilk hafta içinde danış-
manına onaylattırarak kaydını kesinleştirir. Süresi içinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci
o çeyrek yıl derslere ve sınavlara giremez. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sa-
yılır.

(2) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen
sürelerde danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı, bölüm/ana bilim/
bilim dalı başkanları tarafından kesinleştirilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını ye-
nilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile en geç ders ekle bı-
rak/mazeret haftasından önce bağlı bulundukları birime başvururlar.

(4) Mazeretleri bağlı bulunduğu birim tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını
dördüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ekle bırak/mazeret haftasında danış-
manları aracılığıyla yapabilirler.

(5) Öğrencinin bir çeyrek yılda kayıt yaptıracağı haftalık derslerin toplamı 48 saati ge-
çemez. Bitirme ödevi/tezi ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-
dinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

Kayıt dondurma
MADDE 25 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenime devam edemeyecek öğrenciler,

başvurdukları takdirde fakülte yönetim kurulunca bir, iki veya üç çeyrek yıl kayıt dondurabi-
lirler. Bu süre sonunda öğrencinin, haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa ilgili yönetim ku-
rulunca tekrar bir, iki veya üç çeyrek yıl kayıt dondurabilir. Ancak kayıt dondurma üst üste iki
defadan fazla olmaz. Bu süreler eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Ciddi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle
kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelen-
mek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine ilgili yönetim kurulu karar
verir.

(3) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmesi hâlinde ilgili
yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara
giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(5) Ders kayıt işlemini yaptıktan sonra kayıt donduran öğrencinin varsa yatırmış olduğu
öğrenim ücreti veya katkı payı iade edilmez.

Dersler ve stajlar
MADDE 26 – (1) Fakülte kurulu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere

göre; programlarındaki dersler, uygulamalar ve stajlarla ilgili düzenlemeleri yapar ve Senatonun
onayına sunar.
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(2) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde, is-
terse bunu izleyen yılda/çeyrek yılda ilgili yönetim kurulu kararıyla başka bir seçmeli ders ala-
bilir.

Bitirme ödevi/tezi hazırlama
MADDE 27 – (1) Fakültenin bölümlerinde öğrencilere bitirme ödevi/tezi yaptırılıp

yaptırılmayacağına ilgili yönetim kurulları karar verir ve uygulama esaslarını Senato belirler.
Devam zorunluluğu ve ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Her öğrenci teorik derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az

%80'ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin çeyrek yıl/yılsonu
sınavına giremez. Ancak folklor, sportif, kültürel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda Üniversiteyi
temsil eden ve milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrenci-
lerin görevli oldukları süre bu koşulun dışında tutulur.

(2) Ders sorumluları ad okuyarak, imza toplayarak veya bir başka yöntemle yoklama
yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.

(3) Alt çeyrek yıllardan bir dersi devamsızlık veya başarısızlık nedeni ile tekrar almak
zorunda olan öğrenciler, dersi ilk kez aldıkları durumdaki devam ve sınav koşullarına tabidir.
Ders programında saatlerin çakışması halinde öncelikle alt sınıfın dersi alınır.

(4) Sağlık raporu sunulması veya herhangi bir başka mazeret belirtilmesi devam zo-
runluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu ders/dersleri tekrar alır. Ders seçmeli ise yerine başka bir
seçmeli ders alabilir.

Sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, çeyrek yıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, tek ders

sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere beş türlüdür. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri dekanlık veya ilgili bölümler
tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekli hâllerde ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit
edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

Ara sınavlar
MADDE 30 – (1) Her ders için bir çeyrek yılda en az bir ara sınav yapılır. Bir derse ait

uygulamaların ara sınav yerine geçip geçmeyeceği ilgili birim kurulu veya yönetim kurulu ka-
rarıyla belirlenir.

Çeyrek yıl/yılsonu sınavları
MADDE 31 – (1) Bir dersin çeyrek yıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı çeyrek

yıl/yılsonunda yapılır. Çeyrek yıl/yılsonu sınavına girebilmek için devam koşulunun yerine ge-
tirilmesi ve varsa uygulamalardan başarılı olunması zorunludur.

Tek ders sınavı
MADDE 32 – (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve bir dersten başarısız olan öğrencilere

her çeyrek yılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, dersi almış olmaları kaydıyla,
tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz.
Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.

Mazeret sınavı
MADDE 33 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları

takip eden 7 gün içinde başvuranlardan mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlere
ara sınav için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı çeyrek yıl
içinde ilgili birim veya dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret
sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
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Muafiyet sınavı
MADDE 34 – (1) Senato tarafından belirlenen veya uygun görülen dersler için ilgili

birimlerce muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az 70/100
veya (CC) harf notunun alınması gerekir. Bu sınavlarda alınan notlar akademik ortalamaya dâ-
hil edilir. Bir veya iki yabancı dil eğitimi veren bölümlerde muafiyetin alt sınırı 80 ve eşdeğeri
bir puandır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 35 – (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ila-

nından sonra en geç iki iş günü içinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir;
maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır.

(2) Öğrenciler; sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile
istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınavlarda kopya çeken veya
kopya çekme girişiminde bulunan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Ders başarı notu
MADDE 36 – (1) Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Başarı alt sınırı

yüz tam puan üzerinden altmıştır. Başarı temel puanı sabit kalmak üzere, ilgili öğretim elemanı
harf notu aralıklarında bağıl dağılımı göz önüne alarak özgün alt ve üst sınırlar atayabilir.

(2) Çeyrek yıl/yılsonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için hesaplanan no-
tun en az CC olması gerekir.

Notlar ve dereceler
MADDE 37 – (1) Ders başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre verilir.

Dörtlük Sistem
Harf Notu Ağırlık Katsayısı Mutlak Değer Aralığı Derecesi Anlamı

AA 4.00 95-100 Pekiyi Geçer
BA 3.50 88-94 İyi-Pekiyi Geçer
BB 3.00 80-87 İyi Geçer
CB 2.50 70-79 Orta-İyi Geçer
CC 2.00 60-69 Orta Geçer
DC 1.50 50-59 Zayıf-Orta Şartlı Geçer
DD 1.00 40-49 Zayıf Şartlı Geçer
FF 0.00 01-39 Başarısız Geçmez
YT Yeterli Geçer
YZ Yetersiz Geçmez
MU Muaf Geçer
DZ Devamsız Geçmez
GR Sınava girmedi Geçmez
UB Uygulamada başarısız Geçmez
EN Eksik not

(2) Buna göre;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır. Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci ise o dersi şartlı başarmış sayılır.
b) Bir dersten FF notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
c) Dönem içinde bir dersten devam alamayan öğrenciye DZ notu verilir. Bu not öğretim

elemanınca çeyrek yıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenci çeyrek
yıl/yılsonu sınavına giremez ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsız olunan dersin
ara sınav notu geçersizdir.
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ç) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye GR notu verilir.
d) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
e) YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.
f) MU notu, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciye verilir. Öğrencinin muaf olduğu

derslerin varsa sayısal değeri ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye katılır.
g) UB notu, laboratuvar, atölye, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan

öğrencilere verilir.
ğ) EN notu, çeyrek yıl/yılsonu sınavına girdiği hâlde, belgelenmiş ve geçerli bir nedenle

laboratuvar, proje, ödev, staj ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir.
EN alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ek-
siklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadır. Aksi hâlde EN notu kendiliğinden FF
notuna dönüşür. Ancak, uzun süre devam eden hastalık vb. hâllerde, bölüm başkanlığının öne-
risi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile EN notunun süresi sonraki kayıt döne-
minin başına kadar uzatılabilir.

h) Mutlak değerlendirme sisteminde ham başarı not ortalaması en az altmış (60/100)’tır.
ı) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile

gelen öğrencilerin notları, Senato tarafından belirlenen dönüşüm çizelgesine göre harfli notlara
dönüştürülür.

i) YZ, DZ, GR ve UB notları, not belirtmeksizin başarısız olarak değerlendirilir.
j) Kopya çeken öğrencinin suçu sabit olması halinde notu FF olarak verilir.
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 38 – (1) Fakültede her çeyrek yıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu genel

not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin ders kaydı yaptığı ve not ortalama-
larına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan
ağırlıklı puanların toplamının, bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile GNO bulunur. Not
ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT
ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar gibi dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmelerine ilişkin esaslar
MADDE 39 – (1) Öğrenciye lisans veya ön lisans diploması verilebilmesi için, öğren-

cinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen bütün derslerden başarılı olması ve GNO de-
ğerinin en az 2.00 olması gerekir. Tüm derslerden başarılı olduğu halde GNO değeri 2.00’dan
aşağı olan öğrenciler ders kaydı yapmak şartıyla öncelikle DD ve DC ile geçtikleri olmak üzere
başardıkları dersleri tekrar alıp GNO değerini yükseltmek zorundadırlar. GNO değeri 2.00 ve
daha yukarı olan öğrenciler de not yükseltmek için isterlerse başardıkları dersleri yeniden ala-
bilirler. Tekrarlanan tüm derslerde önceki nota bakılmaksızın alınan son not geçerlidir.

(2) Her öğretim yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan ve GNO değeri 3.00-3.49 ara-
sındaki öğrenci onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yüksek onur öğrencisi
listesinde yer alır. Onur öğrencilerinin listesi her öğretim yılı sonunda fakülte dekanlığı tara-
fından ilân edilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir. Disiplin
cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilân edilmez.

Tebligat
MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdik-
leri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan
veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
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İlişik kesme
MADDE 41 – (1) Aşağıdaki hâllerde Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu ka-

rarı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin ilgili fakülte ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumun-
dan çıkarılma cezası almış olmak,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak,
c) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılmak.
Mezuniyet
MADDE 42 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış olması ve mezun durumunda

kabul edilmesi için kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları,
başarı ile tamamlamış olması gerekir.

Diplomalar
MADDE 43 – (1) Fakültenin ortalama dört yıl süreli eğitim-öğretim programının me-

zuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) Fakülte tarafından verilecek diplomalar özel işaretler, renkler konmak kaydıyla, ön

lisans ve lisans düzeyinde Üniversitenin bütün yükseköğretim kurumlarında müşterek olmak
üzere düzenlenir.

(3) Öğrenciye istediği takdirde, diplomalar hazırlanıncaya kadar, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca dekanın imzasını taşıyan bir geçici mezuniyet belgesi imza karşılığı elden veri-
lebilir. Stajın kabulünün ilanı ve/veya son sınav sonucunun açıklandığı gün öğrencinin eğitim-
öğretimi tamamlanmış olur. Son eğitim-öğretim gününü izleyen ilk iş günü mezuniyet tarihi
olarak belirlenir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin belirlediği vekiline imza
karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma yerine geçmek üzere, kaybetme nedeniyle
verildiği belirtilerek mezuniyet belgesi düzenlenir.

(4) Kayıtlı olduğu programı başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğ-
renciye diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince al-
mış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgi-
lerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine geçmez.

Sertifikalar
MADDE 44 – (1) Fakültede Rektörün onayıyla, uzun ve kısa süreli kurslar ve sertifika

programları düzenlenebilir. Bu programların bitiminde, verilen eğitimi belirten ve diplomalarda
bulunması öngörülen bilgileri ve imzaları taşıyan sertifikalar verilebilir.

Not dönüşüm tablosu
MADDE 45 – (1) Genel başarı notlarının 100’lük sistem veya 4’lük sisteme dönüştü-

rülmesinde 37 nci maddede yer alan not tablosu kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2589 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 18.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile yaptırtacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Camidağı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü, Dörtyol Köyü/ RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28/03/2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü Dörtyol Köyü/ RİZE adresinde bulunacak şekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - istekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir. 

9- İhale ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2564/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) İle Boru Temizliği ve Gerekli Durumlarda Makinato 

İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/119852 

1-İdarenin 

a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070 

/KASTAMONU 

b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) elektronik posta adresi  : - 

2-İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : 37.085 Adet Su Jeti İle Boru Temizliği ve Gerekli 

Durumlarda Makinato İşi,  

b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) İle Boru Temizliği ve 

Gerekli Durumlarda Makinato işi için 60 İş günü, 

3-İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 01.04.2019, Saat:14:00 

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır 

8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2623/1-1 
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6 KISIM 6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 6 kısım 6 kalem kişisel temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun şekilde, aynı listede belirtilen markalardan 

biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler 

listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 28.03.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 2645/1-1 
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GÜVENLİK YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik yazılımı hazırlanan 

teknik şartnamesine ve Symantec markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Symantec markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28.03.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin hazırlanan teknik şartnamesine ve Symantec markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2520/1-1 
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MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan İngiliz Makası İçin Muhtelif 

Boylarda 74,679 Metreküp Ahşap Traversin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2019/121469 

1- İdarenin 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı  

 b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

 c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın 

    Adı ve miktarı : İNGİLİZ MAKASI İÇİN MUHTELİF BOYLARDA 

74,679 METREKÜP AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 04.04.2019 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2646/1-1 
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1 ADET ELEKTRON IŞINI ERGİTMELİ TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ 
İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Elektron Işını Ergitmeli Toz Yataklı Metal eklemeli İmalat Sistemi alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi 
uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/127981 
1-İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2-İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Elektron Işını Ergitmeli Toz Yataklı Metal 

eklemeli İmalat Sistemi Alımı 
b) teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan 

Meslek Yüksekokulu) 
c) teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 
tamamı 100(Yüz) takvim günü içinde CIP/Ankara 
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 
Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokuluna 
nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3-İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 25.03.2019 Pazartesi günü, saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) 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, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.5.1. Teknik Şartnamenin 2.12.maddesinde belirtilen CE belgesi verilecektir. 

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

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak 

alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 25.03.2019 Pazartesi günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2624/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesine ait 39 işyeri yapım 

işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Atatürk Mah. Kıbrıs Sok. No:19/23 Gülağaç/AKSARAY 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 39 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Gülağaç/AKSARAY 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 9.832.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 294.960 TL 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 16/04/2019 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Atatürk Mah. Kıbrıs Sok. 
No:19/23 Gülağaç/AKSARAY adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 2587/2-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesine ait 38 işyeri yapım 

işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi 

No:219 Şiran / GÜMÜŞHANE 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 38 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Şiran / GÜMÜŞHANE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 20.787.306 TL 

f) Geçici Teminatı : 623.619,18 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2019 - Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi 

No:219 Şiran / GÜMÜŞHANE adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2532/2-2 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Bilişim Alt Yapı Sistemi, 1 Adet 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale 

Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/119355 

1- İdarenin 

a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 

15. Km. 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36-0.422.377 32 83/ 

  Faks: 0.422.341 12 37 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

görülebileceği internet adresi (varsa) : - 

2- Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilişim Altyapı Sistemi 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 

Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj 

edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri 

yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 140 

Takvim günüdür. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat:6 

Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.04.2019 Salı günü saat: 10.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) 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, 

c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir 

ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. İstekli firmanın Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve ISO 9001 kalite belgesi 

bulunmalı ve bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır. 

4.3.3. İstekli firmalar, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki (Sunucu, depolama, ağ alt 

yapısı gibi sistemlerin kurulum, montaj ve ayarlanması vb.) deneyimini gösteren, en az 

1.500.000TL (birmilyonbeşyüzbinTL ) meblağında iş bitirme belgesini teklif dosyasında 

sunmalıdır. 

4.3.4. İstekli firma ihale teklifinde iş planını iletecektir. Bu planda işe başladığı andan 

itibaren bitiş anına kadar yapılacak tüm ana işler gün cinsinden detaylı belirtilecektir. 

4.3.5. Teklif edilen bütün aktif ağ ve sistem cihazlarının teknik özelliklerine ait detaylı 

bilgilere (configuration vb.) ve veri sayfalarına (datasheet) üreticinin web sitesinden 

ulaşılabilmelidir. Teklif edilecek bu ürünlere ait veri sayfaları ihale teklif evrakları ile birlikte bir 
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USB bellek ve CD/DVD içerisinde kuruma teslim edilmelidir. Ayrıca bu ürünlerin veri 

sayfalarına erişim linklerinin ayrı bir doküman olarak, teslim edilecek olan USB ve CD/DVD 

içerisinde bulunmalıdır. 

4.3.6. Yüklenici firma, bu şartnamenin bütün maddelerine eksiksiz ve sırayla madde 

numaralarını belirterek açık ve ayrıntılı bir şekilde cevap vermelidir. Cevapların olması gereken 

yerde olmayışının ve/veya bulunamayışının ve bu nedenle değerlendirme yapılmamasının 

sorumluluğu teklif verene aittir. 

4.3.7. Yüklenici firma teklif edeceği sanallaştırma yazılımlarını üreten, üretici firmanın 

Türkiye’de en az Enterprise veya muadili seviyede çözüm ortağı olmalıdır. Yüklenici firma teklif 

ettiği yazılım markasının ürünlerinin kurulumunu yapmaya yetkili olmalı, kendi bünyesinde en az 

2 (iki) adet sertifikalı personeli bulunmalıdır. Bu sertifikalar ihale dosyasında sunulmalıdır. 

4.3.8. Firmalar teklif ettikleri ürünlerin (elektronik ve diğer elektronik olmayan aparatlar) 

üretici garanti paketlerinin isimlerini, açıklamalarını ve ürün kodlarını belirtir tabloyu İdareye 

sunmalıdır. 

4.3.9. Teklif edilen elektronik cihazlara ait TSEK veya TÜV veya FCC veya CE (veya 

ithali/ ihracatı için ilgili bakanlıkların kabul ettiği uygunluk belgeleri- declaration of conformity) 

belgelerinden biri teklif ile birlikte verilmelidir. 

4.3.10. Bütün donanım ürünleri teklifte belirtilirken her türlü yedek parça (yer döşemesi 

ve aparatları, vida, kablo, kanal, izolasyon malzemeleri vb.) özellikleri ile birlikte sunulmalıdır. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya 

da sistemi oluşturan cihazlar ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini gösteren belgeler. 

5- İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi 

kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo 

yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına 

ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla 

bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 

alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 

gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 

tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile 

gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez. 

9- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 

Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2586/1-1 
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ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI  

İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:  

İhaleye Konu İş’in; 

 

Adı 
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 26996 Ada 1 Parsel Kat 

Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi 

Niteliği 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karşıyaka 

İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 26996 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı 

taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi 

İhale Yöntemi 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı 

Teklif Usulü” 

İşin Süresi 720 gün (24 ay) 

Yeri ve Miktarı 
İl İlçe Mahalle 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Katlar Alanı 

Toplamı 

(m2) 

İzmir Karşıyaka Örnekköy 26996 1 10.648,42 47.750,00 

Tahmin Edilen 

Bedel 

201.540.794,83 TL (KDV dahil) 

(ikiyüzbirmilyonbeşyüzkırkbinyediyüzdoksandörtliraseksenüçkuruş) 

Geçici Teminat 

Miktarı 

6.046.223,85 TL. 

(altımilyonkırkaltıbinikiyüzyirmiüçliraseksenbeşkuruş) 

İhale Dosyası Satış 

Bedeli 

500,00- TL 

(Beşyüzlira) 

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin 

Edileceği Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR 

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin 

Edileceği Saat: 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 

09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası 

İhale için son evrak verme tarihi ve saati 
Tarih: 09.05.2019 

Saat : 12:00 

İhale için evrak teslim adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR 

İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve 

saati 

Tarih: 09.05.2019 

Saat : 14:00 

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) 

adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların 

açılması) Tarih ve saati 

Tarih: 16.05.2019 

Saat : 14:00 

İhale Komisyonu Toplantı Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR 
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İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ İZMİR 

adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak 

gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 

verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 

1. DIŞ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi, 

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki 

örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 
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1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eşdeğer 

belgeleri. 

c) İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

Muhammen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere, 

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, 

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 

gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

1.16- İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari 

Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 

1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

2. İÇ ZARF 

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. 

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması 

mecburidir. 

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir 

başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 2560/1-1 
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TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 

Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü 103 ada, 16, 17 parsel ve 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5 

parsel numaralı Taşınmazların tekne imal yeri olarak Tahsisi için Duyuru. 

AÇIKLAMA: 

Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 

Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 

mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 

tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 

uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni, 

Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek 

irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 

sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tekne imal yerini, 

Yatırımcı: Tekne imal yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi ya da 

kişileri, 

Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmeliği, 

ifade eder. 

Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 103 ada, 

16, 17 parsel ve 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel numaralı Ekli krokide yer alan taşınmazların, tekne 

imal yeri olarak kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve Yönetmelik’te 

belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1 - Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 103 

ada, 16, 17 parsel ve 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel numaralı Ekli krokide yer alan taşınmazlar tekne 

imal yeri amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir. 

2 - Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine 

uygun nitelikte tesis kurabilecektir. 

3 - İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 

görebilecektir. 

4 - Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve ilgili mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

5 - Katılım payı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine Taşınmazlarının Tersane, 

Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinin 11. Maddesi 

kapsamında belirlenecektir. 

6 - Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince 

Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 

ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli 

muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir. 
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7 - Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin 

tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir yıldan sonra ise 

termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede belirtilen 

yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar 

uzatılabilecektir. 

8 - Avan projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 

İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9 - Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde 

tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 

10 - Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi 

ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 

işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11 - Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, 

bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacaktır. 

I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler 

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu, 

b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 

c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 

d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 

e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 

f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili 

temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi, 

g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 

h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 

i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 

j) Varsa kızakların türleri ve ebatları, 

k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 

l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 

m) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı, 

n) Termin planı, 

o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri, 

p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği, 

q) Tesis ile deniz arası ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin açıklayıcı bilgi. 

12 - İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

13 - Tekne imal yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden 2 takım halinde dosyalarını, iş bu 

duyurunun Resmi Gazete’ deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf 

usulü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı 

Turayliç Cd., No: 5, C Blok Kat: 6   06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati 

bitimine kadar teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları 

ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve 

istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 
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Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 

tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat 

çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir. 

EK: Tahsisi Yapılacak Tekne İmal Yerine Ait Kroki 

 

 
 2600/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre 

Üniversitemizde toplam 132 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi 

uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 120 KPSSP3 

*Hemşirelik lisans programından mezun 

olmak 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Tıbbi Görüntüleme 

Teknikeri) 

3 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokulların Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri Bölümünden 

mezun olmak 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak 

FİZYOTERAPİST 3 KPSSP3 

*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 

programından mezun olmak 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak 

SOSYAL 

ÇALIŞMACI 
1 KPSSP3 

*Sosyal Hizmet lisans programından 

mezun olmak 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

(Anestezi Teknikeri) 

3 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokulların Anestezi 

Bölümünden mezun olmak 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

(Dil ve Konuşma 

Terapisti) 

1 KPSSP3 

* Dil ve Konuşma Terapisi lisans 

programından mezun olmak veya bu 

alanda yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak. 

*01/01/1980 ve sonrası doğumlu olmak 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

(Tıbbi laboratuvar ve 

Patoloji Teknikeri) 

1 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokulların Patoloji 

Laboratuvar Teknikleri Bölümünden 

mezun olmak 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak 

TOPLAM 132  
 

I- GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak. 

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

4)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 

ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
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5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan 

başvuru formu doldurulacaktır.) 

2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi 

Beşevler/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla 

yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

- Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri 

uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

- Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. 

- Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek 

kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile 

boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek 

belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek 

kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. 

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde 

istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 

Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu 

süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder. 

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 

1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe 

örneği doldurulacaktır.) 

2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında) 

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 

4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) 

6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında 

yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim 

edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyadı yazılacaktır.), 

7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir). 

8) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı) 

9) Güvenlik Soruşturması Formu, 3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacak ve 

fotoğraf yapıştırılmış olacaktır. Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için 

ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (usb, cd, e-mail vs.) hazır bulundurulması faydalı 

olacaktır.) 2522/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır. 

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime 
şahsen veya e-posta yoluyla yapılır. 

Başvuracak adayların,  09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan başvuru koşulları ve detayları 
www.ozyegin.edu.tr web adresinde başvuru tarihi itibariyle duyurulacaktır. 

Belgesi eksik olan veya belirtilen sürede Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul 
edilmeyecektir.  

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Unvan Sayı Aranan Şartlar 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 
9 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil 

Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık), Çeviri 

bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak ve en az tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış 

olmak. YDS ve dengi sınavlarda en az 90, ALES’ten en 

az 70 puan almış olmak. 

 2609/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 2555/1-1 

—— • —— 
Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
14.03.2019 tarihli 30714 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim 

Görevlisi alımı ilanımız sehven hatalı olarak yayımlanmıştır. Aşağıda belirtildiği şekilde düzeltir, 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.  

Program Unvan Adedi Açıklama 

Optisyenlik Öğr.Gör. 3 
Tıp Fakültesi mezunu olup Göz Hastalıkları dalında 

uzmanlığını almış olmak. 

Fizyoterapi Öğr.Gör. 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü Lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını 

yapmış olmak. 

Çocuk 

Gelişimi 
Öğr.Gör. 1 

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 

mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak. 

Bilgi Güvenliği 

ve Teknolojisi 
Öğr.Gör 3 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 

Bilgisayar-Enformatik alanların birisinden lisans mezunu 

olup alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak. 

Bilgi Güvenliği 

ve Teknolojisi 
Öğr.Gör. 1 

Makine Eğitimi Bölümünden lisans mezunu olup alanında 

tezli yüksek lisansını yapmış olmak. 

 2625/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
ilgili maddeleri,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.  
İlan detayları, Üniversitemizin www.kku.edu.tr web adresinde mevcuttur. 
Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 

tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır. 
 

Bölüm/Anabilim Dalı Prof. Doç. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Açıklamalar 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Özel Eğitim Bölümü     

Zihin Engelliler   1 
Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler 
alanında doktora yapmış olmak. 

Zihin Engelliler   1 
Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler 
alanında doktora yapmış olmak. 

Zihin Engelliler   1 
Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler 
alanında doktora yapmış olmak. 

İSLAMİ İLİMLER FAKLTESİ 

Temel İslam 
Bilimleri Bölümü 

    

Fıkıh 1   

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Yüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanını 
fıkıh alanında almış olmak. Şafii’nin görüşleri 
üzerine çalışmaları olmak. 

İslam Tarihi ve 
Sanatları Bölümü 

    

İslam Sanatları ve 
Dini Musıki 

 1  

İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu 
olmak. İslam Sanatları ve Dini Musıki 
Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans, 
doktora ve doçentlik unvanını almış olmak. 

Osmanlı Türkçesi ve 
İslami Türk Edebiyatı 

 1  

İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu 
olmak. Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk 
Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tezli yüksek 
lisans, doktora ve doçentlik unvanını almış 
olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 

    

Yöneylem 
Araştırması 

1   

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu 
olmak. Yüksek lisans, doktora ve doçentlik 
unvanını Endüstri Mühendisliği alanında 
almış olmak. Sistem benzetimi ve üretim 
çizelgeleme konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

    

Devreler ve Sistemler  1  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında doçentlik unvanını 
almış olmak. 

TOPLAM 2 3 3   
 2612/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 

30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve 

Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş 

olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

* Bir adet başvuru dilekçesi, son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK 

formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç 

belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve 

Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 

fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya 

da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), yayın listesi, başlıca araştırma 

eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, 

eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş adet, 

Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan 

Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili 

Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

*Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 

No: 37-39   PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 

üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İdare gerekli gördüğü taktirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

 

Fakülte/ 

Yüksekokul Bölüm 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi Uzmanlık Alanı 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 

Bölümü (*) 

Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Uluslararası 

İlişkiler bilim alanında almış olmak. 

Uluslararası Siyasi İktisat, Enerji 

Politikaları ve Türk Dış Politikası 

alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış olmak. 
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İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası 

Lojistik 

Yönetimi 

Bölümü (*) 

Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Üretim 

Yönetimi bilim alanında almış 

olmak. Yeşil Lojistik, Çok Kriterli 

Karar Verme Yöntemleri, 

Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi 

alanlarında uzmanlaşmış, eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü (*) 

Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Elektrik-

Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında almış olmak. 

Elektromanyetik, Antenler, RF ve 

Mikrodalga Sistemler, Radar 

alanlarında uzmanlaşmış, eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme 

Bölümü 
Doç.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Gıda Bilimleri 

ve Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak. Gıdalarda Çevre Dostu 

Basınçlı Teknoloji Uygulamaları, 

Ekstraksiyon Teknolojisi, 

Fonksiyonel Gıdalar alanlarında 

uzmanlaşmış ve bu alanlarda en az 

üç yıl yurtdışında akademik iş 

tecrübesine sahip olmak. 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans ve Doktora derecesini 

Psikoloji bilim alanında almış olmak. 

Bilişsel Psikoloji alanında 

uzmanlaşmış ve bu alanda Görsel 

Algı ve Görsel Hafıza üzerine eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış, 

yurtdışı akademik iş deneyimine 

sahip olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası 

Lojistik 

Yönetimi 

Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora derecesini İşletme alanında 

almış olmak. E-Lojistik, Lojistik 

Hizmet Kalitesi alanlarında 

uzmanlaşmış, eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası 

Lojistik 

Yönetimi 

Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora derecesini İşletme Yönetimi 

alanında almış olmak. Afet Lojistiği, 

Satınalma Yönetimi alanlarında 

uzmanlaşmış, eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış olmak. 

 2620/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 18.03.2019 

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2019 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

7-YDS'den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.(Görsel İletişim Tasarımı 

bölümü hariç) 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

7-YDS'den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.(Görsel İletişim Tasarımı 

bölümü hariç) 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

7- YDS'den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.(Görsel İletişim Tasarımı 

bölümü hariç) 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta 

ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI KOŞULLAR 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Doçent 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Psikoloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Doçent 1 

Psikoloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Psikoloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Mimarlık alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 

(İngilizce) 
Doçent 1 

Mimarlık alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Mimarlık alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 
Profesör 1 

Görsel İletişim Tasarımı 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 
Doçent 1 

Görsel İletişim Tasarımı 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak 

Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 

Görsel İletişim Tasarımı 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak 

 2598/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge 

4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.(Grafik Tasarımı (İngilizce) programı ve Görsel 

İletişim Tasarımı bölümü için) 

5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6- Not dökümleri 

7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) 

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 

11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 
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Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru 

tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 

başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI KOŞULLAR 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Kimya, Biyokimya veya Kimya 

Mühendisliği mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
2 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, 

lisans sonrası belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az 2 yıl 

deneyime sahip olmak veya alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
2 

Tıp fakültesi mezunu olup, Genel 

Cerrahi alanında uzman olmak 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Tıp fakültesi mezunu olup, Anestezi 

alanında uzman olmak 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Grafik 

Tasarımı 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, 

Fotoğraf veya Görsel Sanatlar 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak, Lisans sonrası 

belgelendirmek kaydıyla alanında en 

az 2 yıl deneyime sahip olmak veya 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Görsel İletişim, Görsel İletişim 

Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Tasarımı bölümlerinin 

birinden mezun olmak. 

 

Duyuru Başlama Tarihi : 18.03.2019 

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.04.2019 

Sınav Giriş Tarihi : 05.04.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.04.2019 

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 2598/2/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Sınav Takvimi 

Duyuru Başlama Tarihi : 18.03.2019 

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.04.2019 

Sınav Giriş Tarihi : 12.04.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.04.2019 

Başvurulacak Birim ve  

Başvuru Şekli : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta ile 

yapılacaktır. 

Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / 

Kahramanmaraş 

Sonuçların Açıklanacağı  

İnternet Adresi : www.ksu.edu.tr 

Rektörlüğümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 

09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre, 2547 Sayılı 

Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

1)- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 

2)- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora 

öğrencisi olmak ve ilk 

başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

3)- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 

ALES’ten en az 70 puan almış olmak. 

Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde 

muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

4)- Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan anabilim dallarındaki (Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi başvurularında, adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise 

o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. 

5)- 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim 

güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi 

kadrolarına başvuruları yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda 

değerlendirmeye alınmamaktadır. 

6)- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak. 
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7)- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

8)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

9)- Yapılacak başvuruların son başvuru tarihi itibariyle mesai bitimine kadar kurumumuza 

ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde 

yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen 

onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10)- Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

11)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

12)- Rektörlüğümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. Rektörlüğümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

13- Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, Güvenlik Soruşturması Sonucuna göre, 2547 

Sayılı Kanunun 50-d maddeleri uyarınca yapılacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- (www.ksu.edu.tr) adresinde yayımlanan başvuru formu 

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3- Özgeçmiş, 

4- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi) 

5- Yabancı Dil Belgesi 

6- İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi, 

7- Lisans - Lisansüstü Eğitimi ile ilgili Resmi Transkript (onaylı belge) 

8- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi, (onaylı belge) 

9- Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir. 

Öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı ile ilan özel şartında belirtilen anabilim dalı aynı 

olmalıdır.) 

İlanda özel şart olarak istenen yüksek lisans veya doktora eğitiminin hangi anabilim 

dalında ya da hangi alanda yapıldığı bilgisi aday tarafından belgelendirilecektir. 

10- Kayıtlı Olunan Lisansüstü Programa Ait Onaylı Transkript (Transkript, 2018-2019 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olup eğitime devam edilen tüm yarıyılları 

göstermelidir. İçinde bulunulan yarıyılın notlandırılmış olması gerekmemekte olup sadece kayıt 

yaptırılan derslerin görünmesi yeterlidir. 

11- Devam ettikleri programa kayıt oldukları tarihten itibaren azami öğrenim süresini 

dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

12- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) üzerinden alınan belge, 

13- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir. 

14- 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

15- Askerlik Belgesi (E-Devlet) üzerinden alınan belge, 
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MUAFİYET 

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

 

BİRİM 

K. 

Unvanı K.D ADET ALES 

Y. 

DİL ÖZEL ŞART 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Peyzaj Teknikleri 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans 

mezunu olup, peyzaj mimarlığı 

anabilim dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Peyzaj Planlama ve 

Tasarımı 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans 

mezunu olup, peyzaj mimarlığı 

anabilim dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Yönetimi 
Arş. 

Gör. 
7 2 70 50 

Eğitim Fakültesi mezunu olup, 

eğitim yönetimi anabilim dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Eğitim Programları ve 

Öğretim 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Eğitim Fakültesi mezunu olup, 

eğitim programları ve öğretimi 

anabilim dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Eğitim Fakültesi mezunu olup, sosyal 

bilgiler eğitimi alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Hukuku 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 

Bölümü mezunu olup İslam hukuku 

alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Kelam 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 

Bölümü mezunu olup Kelam 

alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Siyer-i Nebi ve İslam 

Tarihi 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

İlahiyat lisans mezunu olup İslam 

tarihi alanında tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Yönetim ve Organizasyonu alanında 

doktora yapıyor olmak ve ders 

döneminde bulunmak. 

İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

İktisat Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisansını tamamlamış olmak ve iktisat 

anabilim dalında doktora yapıyor 

olmak. 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Kamu yönetimi veya siyaset bilimi 

anabilim dalında tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Yeni Türk Dili 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

lisans mezunu olup Yeni Türk Dili 

alanında doktora yapıyor olmak. 

Beşeri ve İktisadi 

Coğrafya 

Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

Coğrafya Anabilim Dalında 

doktora yapıyor olmak ve ders 

aşamasında olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Yapı 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans 

mezunu olup, İnşaat 

Mühendisliğinde doktora yapıyor 

olmak. 

Yapı 
Arş. 

Gör. 
7 1 70 50 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans 

mezunu olup, Yapı Anabilim 

Dalında doktora yapıyor olmak. 

Konstrüksiyon ve 

İmalat 

Arş. 

Gör. 
6 1 70 50 

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans 

mezunu olup, ilgili alanda tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Su Ürünleri 
Arş. 

Gör. 
6 1 70 50 

Su Ürünleri Fakülteleri ve Ziraat 

Fakültesi Su Ürünleri bölümlerinde 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Biyometri ve Genetik 
Arş. 

Gör. 
6 1 70 50 

Lisans ve Tezli Yüksek Lisansını 

Zootekni Anabilim Dalında yapmış 

olmak. Zootekni Bölümü, Biyometri 

ve Genetik Anabilim Dalı, Biyometri 

Bilim Dalında doktora yapıyor 

olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Müzik Anasanat Dalı 
Arş. 

Gör. 
6 1 70 50 

Müzik Anasanat Dalında doktora 

yapıyor olmak ve tez aşamasında 

bulunmak. 

Resim Anasanat Dalı 
Arş. 

Gör. 
6 1 70 50 

Resim Anasanat Dalında doktora 

yapıyor olmak ve tez aşamasında 

bulunmak. 

Moda Tasarımı 

Anasanat Dalı 

Arş. 

Gör. 
6 1 70 50 

Moda Tasarımı Anasanat Dalında 

doktora yapıyor olmak ve tez 

aşamasında bulunmak. 

 2517/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme

Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmeleri ile Teknoloji Transfer
Ofisi Şirketlerinde Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


