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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) YNO: Yıl sonu not ortalamasını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Yıllık sistemin uygulandığı birimlerde, bir öğretim yılı; zorunlu dersler için dönem sonu sınavı
dâhil 32 haftadan oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yarıyıllar,” ibaresi
“yarıyıllar/yıllar,” olarak değiştirilmiştir.
“Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sı-
nıfı hariç, 2 yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl/2 yıl; 4 yıllık lisans programları için 8
yarıyıl/4 yıl; 5 yıllık lisans programları için ise 10 yarıyıl/5 yıldır.”

“(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; 2 yıllık ön lisans program-
ları için 8 yarıyıl/4 yıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl/7 yıl, 5 yıllık lisans programları
için ise 16 yarıyıl/8 yıldır. Azami süreler sonunda da mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sa-
yılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı
payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma
programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık
ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar/yıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim
ücreti alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem
içi ve dönem sonu” ibaresi “dönem içi/yıl içi ve dönem sonu/yıl sonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarıyıl-
lara” ibaresi  “yarıyıllara/yıllara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarı-
yıl” ibaresi “yarıyıl/öğretim yılı” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “dönemin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya öğretim
yılının” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla
güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS (çift diploma programları için 70 AKTS), yıllık
sistemde her öğretim yılında 90 AKTS ve yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS
(çift diploma programları için 40 AKTS), yıllık sistemde her öğretim yılında 40 AKTS kredilik
derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz
okulunda en fazla 25 AKTS, yıllık sistemde her öğretim yılında 50 AKTS kredilik derse kayıt
yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri
de dâhildir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarıyıl”
ibaresi “yarıyıl/öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “dönem sonu” ibaresi
“dönem sonu/yıl sonu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Derse ya da uygulamaya devam koşulunu yerine getirdiği hâlde başarısızlık nede-
niyle ders ya da uygulamanın tekrarı hâlinde devam koşulunun aranıp aranmayacağı, ilgili
birim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilk
dönemin” ibaresi “ilk dönemin/ilk öğretim yılının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “GNO’su” ibaresinden
sonra gelmek üzere  “, YNO’su” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde/öğ-

retim yılında mezuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından kabul edilen Yönerge çer-
çevesinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla
içeriği ve kredisi eşdeğer dersi/dersleri; o dönemde açılmamış olması veya açılan bir dersin
çakışma nedeniyle alınamaması koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci,
altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi/yıl içi sınavı ile dönem sonu/yıl sonu
sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem so-
nu/yıl sonu sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik
çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tara-
fından belirlenir. Dönem sonu/yıl sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için bütünleme
sınavı yapılmaz. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen
derslerde yapılacak ara sınav/sınavlar ise yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gö-
zetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ
harf notu alan ya da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde
GNO'su 2.00'ın altında kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO'sunu 2.00 ve üstüne çı-
karabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrenciye, tek derse kaldığı öğ-
retim yılı yaz okulu sonunda/yaz okulu açılmayan birimlerde ise bütünleme sınavları sonunda
tek ders sınavı yapılır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenci, birimine dilekçe ile başvur-
ması hâlinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınava girer. Tek ders sınavında FF ya da
YZ harf notu alarak başarısız olan ya da GNO'sunu 2.00'ın üzerine çıkaramayan öğrenci, bir
sonraki öğretim yılında kayıt yenileme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla bu
derse devam koşulunu yerine getirmeksizin yaz okulu sonunda/yaz okulu açılmayan birimlerde
ise bütünleme sınavları sonunda tekrar tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı yapılan dersin
harf notunun nasıl belirleneceği Senato tarafından hazırlanan uygulama esaslarında belirtilir.
Tümüyle uygulamalı dersler ve dönem sonu/yıl sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler
için tek ders sınavı yapılmaz.

(2) Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde, birim kurulu kararı ile zorunlu
dersi/dersleri dönem içi sınavı/sınavları en az 1 modül sınavı olarak yapılır. Bu birimlerde bir-
leşik yürütülen uygulamalı ve teorik dersler için dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı uy-
gulanır. Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde sınavların uygulanmasının ve de-
ğerlendirilmesinin ne şekilde yapılacağı, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla
kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.”

“(4) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu/yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına gire-
bilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.
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(5) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi/yıl içi notuyla/notlarıyla dönem so-
nu/yıl sonu sınavının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi/yıl
içi notları; ara/modül sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara
verilen notlardan oluşur.

(6) Başarı notu, dönem içi/yıl içi ve dönem sonu/yıl sonu notlarıyla notların yüzdelik
bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu he-
saplanırken dönem sonu/yıl sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır.
Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu/yıl sonu sınavı sonucuna göre
belirlenen harf notu aralıkları kullanılır.

(7) Dersin dönem sonu/yıl sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava
girmeyen ya da girdiği dönem sonu/yıl sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğren-
ciye, bütünleme sınav hakkı verilir. Modüler eğitim programının uygulandığı derslerde bütün-
leme sınavının ne şekilde yapılacağı ve bu sınava hangi koşullarla girileceği, ilgili birim kuru-
lunun önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

(8) Ara/modül sınavına/sınavlarına ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem so-
nu/yıl sonu sınavlarına Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan
öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı
yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı
için mazeret sınavı yapılmaz. Tek ders sınavı için de her ne sebeple olursa olsun mazeret sınavı
yapılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “dönem sonu/bütünleme sı-
navına” ibaresi “dönem sonu/yıl sonu bütünleme sınavına” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın
(ç) bendinde yer alan “dönem” ibaresi “dönem/öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Derslerin ara/modül ve dönem sonu/yıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri
değerlendirmelerin türü ile yüzdelik bilgileri, dersi veren öğretim elemanı tarafından
dönemin/öğretim yılının ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek in-
ternet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla
olamaz. Sadece dönem sonu/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu/yıl sonu
sınavının başarı notuna katkısı %100’dür. Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin
başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır.
Ancak tek ders sınavının başarı notuna katkısı % 100'dür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “dönemin” ibaresi “dönemin/öğretim
yılının” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yarıyılı” ibaresi “yarıyılı/öğretim yılı”
olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Yıllık
sistem uygulanan birimlerde öğrencinin başarı durumu, her öğretim yılı sonunda YNO ve GNO
ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi de-
ğerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa
DNO, öğretim yılında harf notu oluşan dersler için yapılırsa YNO, o zamana kadar harf notu
oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki ba-
samaklı olarak gösterilir.”
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“(6) Güz veya bahar dönemi/öğretim yılı sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğren-
ciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz oku-
lunda veya takip eden dönemde/öğretim yılında GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik ye-
tersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini
programda gösterilen güz ve bahar dönemlerinde/öğretim yılında tekrar almak zorundadır. Öğ-
renci bu dersleri; kendi dönemi dışında açılması durumunda, isterse alabilir. Akademik yeter-
sizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de/öğretim yılında da 2,00’ye yükselte-
meyen öğrenci ise bir sonraki dönemde/öğretim yılında FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle
birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden/öğretim yılından itibaren harf notu
CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem so-
nunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde/öğretim yılında aldığı en az 30 AKTS/60

AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su/YNO’su 3,50 veya üzeri olan program süresini
aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su/YNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar
ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan ve/veya ilgili dönemde/öğ-
retim yılında FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile
“Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ya-
rıyıllık” ibaresi “yarıyıllık/2 yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ti-

caret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/2/2019 30678
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-DTLM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lo-

jistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ve Bandırma ilçesinde, dış ticaret ve

lojistik konularında Üniversite-sektör işbirliğini sağlayarak dış ticaret ve lojistik konularındaki
gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, dış ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağ-
layacak potansiyeli belirlemek ve bölgenin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel
çalışmalar ile projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle

birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve lojistik alanlarında eğitim program-
ları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek.

b) Sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ge-
liştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek.
ç) Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü

yayını ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
d) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim

dallarında görevli, Üniversitede çalışan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için
Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının dü-
zenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.
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c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
e) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu
kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları

arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği gö-
revleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yar-

dımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üze-
rine Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlileri ile beraber beş
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında gö-
revlendirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üze-
rine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması du-
rumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe öne-

rilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Merkezin ödenekleri ile akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara

bağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
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e) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun

doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları bakı-
mından Merkez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri
halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve ilgili mevzuat hükümlerine uy-
gun olarak yurt dışındaki uzmanlar arasından belirlenen kişiler Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.
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 Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 15 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ve

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ E-SPOR VE EKONOMİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor
ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E- Spor ve Ekonomisi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (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 dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-E-SPOR): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekono-

misi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek sağlamak.
b) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.
c) Modern teknik ve yöntemlerle çağdaş bilgi ve teknolojinin kazanılmasına ve geliş-

tirilmesine katkı sağlamak.
ç) E- spor ekosisteminin paydaşları ile işbirliği yapmak.
d) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci-

lere bu bilgiyi sağlamak.
e) Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara

aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını
belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürü-

tür:

a) E-spor ekosistemi ürün ve türevleri ile ilgili, bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı

olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt ya-

pısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak.

b) E-spor ekosistemi, ürün ve türevleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına

destek sağlamak.

c) E-spor ekosistemi paydaşları ve kuruluşlarının e-spor ürün ve türevleri ile ilgili ta-

leplerini karşılamak, raporlamak ve yorumlamak.

ç) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ilgili bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hiz-

metleri yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili olarak yurt içindeki ve dışındaki üniversi-

teler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili ileri analiz ve ölçme teknikleri konusunda

çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, çalıştay, bilimsel toplantılar

düzenlemek, ekosistem için organizasyonlar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür et-

kinliklere katılmak.

f) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili alanlarda kalifiye eleman yetiştirilmesine

yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, başarılı olanlara belge ve sertifika vermek,

yüksek lisans ve doktora tezlerinin ve çalışmalarının ortaya çıkmasını desteklemek.

g) E-spor ekosistemi ve ekonomisi teknolojilerinin araştırılmasına yönelik laboratuvar,

atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerindeki mevcut

laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanmak.

ğ) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili ileri analiz, test ve ölçme tekniklerine yö-

nelik kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak, bu alanlarda her türlü yayın faaliyetle-

rinde bulunmak.

h) Yönetim kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde, e-spor ekosistemi ve ekonomisi

ile ilgili sanayi kuruluşları ve diğer özel-kamu kuruluşları için araştırma ve uygulama projeleri

hazırlamak.

ı) Disiplinler arası sanayi ile ortak projeler üretmek için teknokent ve benzeri kuruluş-

larla ortak çalışmalar yapmak.

i) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

j) Rektör tarafından verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim

dallarında görevli, Üniversitede çalışan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği

gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının dü-

zenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları

arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği gö-

revleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden

sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardım-

cıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlileri ile beraber beş üyeden

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görev-

lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlen-

dirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğun-

lukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim

Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri

için Rektörün onayına sunmak.
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e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun

doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları bakı-

mından Merkez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri

halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun olarak yurt dışındaki uzmanlar arasından belirlenen kişiler Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde

bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE

TOPLUM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın,

Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hiz-
metleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-KAT): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum

Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dı-

şında kadın, aile ve toplum sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik,
siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime
yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel
araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak.

b) Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara
aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını
belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yap-
mak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki ye-
rini yükseltmeye, kadın hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri
yapmak, yaptırmak.

b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın hakları ve toplumsal sorunları ile ilgili her
konuda araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri
bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek.

c) Başta kadın hakları ihlalleri olmak üzere, tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması,
insan haklarının toplumda benimsenmesi ve korunmasına yönelik bilinçlendirme çabalarına
destek vermek, yönlendirmede bulunmak ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlat-
maya çalışmak.

ç) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik
alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yap-
mak.

d) Kadın hakları ve sorunlarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yayınlara katılmak, des-
teklemek, konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

e) Kadınlardan ve kız çocuklarından engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören,
istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde ba-
ğımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin
etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
strateji ve politikalar geliştirmek.

f) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak ve aileyi iyileştirmeye yönelik
eğitim etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.

g) Ulusal ya da uluslararası alanda ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgili
her konuda araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve ben-
zeri bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak ve desteklemek.

ğ) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı konularında ulusal ve uluslararası kongre,
konferans, seminer gibi toplantılar düzenlemek ve bu konularda düzenlenen toplantılara katıl-
mak.

h) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik bilinçlendirme
çabalarına destek olmak, yönlendirmede bulunmak ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu
aydınlatmaya çalışmak.

ı) Aile ve kadın için yapılacak faaliyetlerde erkeği de merkeze alarak bütün etkinlikleri
ve çalışmaları daha verimli ve etkili hale getirmek.

i) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yayınlara
katılmak, desteklemek, konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan arşiv oluşturmak.

j) Üniversitenin akademik birimleri ile kadın, aile ve toplumsal sorunlarının çözümüne
dönük araştırmalar, projeler ve etüt çalışmaları geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendir-
mek.

k) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları, aile ve top-
lumsal sorunları; ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle ele alan ders, semi-
ner ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle da-
yanışmaya girerek etkinliklere öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve
gönüllü gruplar oluşturmak.

l) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek ta-
lepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak.

m) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili etkinlikleri yürütürken, aynı alanda çalışan yurt
içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.
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n) Üniversite Rektörlüğünün tespit edeceği konularla ilgili bilimsel çalışma ve faali-
yetler planlayarak bunların uygulamasını sağlamak.

o) Kadın, aile ve toplumsal hizmetler ile ilgili bir internet sitesi oluşturarak bilimsel
yayın yapmak ve bunların muhafaza edileceği bir arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim

dallarında görevli, Üniversitede çalışan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için
Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının dü-
zenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri ara-

sından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup, Müdürün kendilerine vereceği gö-
revleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardım-

cıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları ile beraber beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi
bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni
üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğun-
lukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim
Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-
lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri

için Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Üniversite

Rektörlüğüne sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun

doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Mer-
kez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer
kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen
kişiler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye-
ler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde

bulunarak katkı sağlamak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşıla-
nır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrenim gördükleri
bölümün Senato tarafından onaylanmış son ders müfredatında ilgili yarıyıla ait olarak belirlenen
kredi toplamıdır. Kayıt yaptırdıkları yarıyılda alttan ders alacak/ders tekrarı yapacak öğrenciler
ile ikinci fıkra hükümlerine göre üstten ders alabilecek öğrenciler en fazla 30 (otuz) kredilik
ders alabilirler.  Üstten ders alımı, sadece lisans programları için geçerlidir. Normal öğretim
süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından
akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Tek ders sınavı uygulama esasları şunlardır:
a) Almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ve GNO’su 2.00 ve üzerinde olan ancak

sadece devam şartını sağladığı bir dersten FF notu olan öğrencilere, dersin açıldığı yarıyıl ve
öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir.

b) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yö-
netim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir di-
lekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini
bildirmesi gerekir.

ç) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50
puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders
için dilekçe ile başvurarak her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

(7) Mezuniyet not yükseltme sınavı uygulama esasları şunlardır:
a) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması

2.00’ın altında olan ön lisans ve lisans öğrencilerine, son yarıyıl/son iki yarıyıl derslerinden
DC ve DD notu aldıkları ve tercih ettikleri iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir.

b) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
1) Öğrencilerin, not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir di-

lekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurması gerekir.
2) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik

yılda istedikleri DC ve DD notlu derslere kayıt yaptırarak GNO’larını yükseltebilirler.
3) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2018 30371
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Başarısız ders: FD veya FF notu alınan dersi,

ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Birim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte kurulunu, yüksekokulların/mes-

lek yüksekokullarının yüksekokul kurulunu,

e) Birim yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte yönetim kurulunu, yük-

sekokul/meslek yüksekokullarının yüksekokul yönetim kurulunu,

f) Ders kredisi: Yarıyıl sisteminde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygu-

lama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmayı; yıl sisteminde bu değerlerin iki katını ifade

eden ölçü birimini,

g) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar

alınması hâlini,

ğ) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren önlisans ve lisans

öğretim programını,

h) DNO: Dönem (yarıyıl) not ortalamasını,

ı) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili birim kurulunca eşdeğer

olarak kabul edilmiş olan diploma programını,

i) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülteleri,

j) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
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k) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki-

ben yapılan örgün öğretimi,

l) Katkı payı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri

için ilgili mevzuatta belirlenen katkı tutarını,

m) Meslek yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

n) Mezuniyet sınavı: Mezun olabilmek için öğrencinin en fazla 3 dersten girebileceği

sınavı,

o) Öğrenim ücreti: İkinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini,

ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

r) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite (OKÜ): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

t) Yüksekokul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Önlisans eğitim-öğretim süresi iki, azami dört yıldır. Meslek yüksek-

okullarında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Lisans eğitim-öğretim süresi dört, azami yedi yıldır. Bu programları başarı ile ta-

mamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eği-

tim-öğretimi birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin ders-

lerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına ba-

kılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-

sinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve

sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik

durumları devam eder. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek

yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-

maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
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Azami öğrenim süresini dolduranlar için ek süre ve sınav hakları

MADDE 6 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında

yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine

getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere,

azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden

beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız

oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. İki ek sınav

hakkı, öğrencinin dilekçe başvuru tarihinin sona ermesini takip eden ilk iş gününden itibaren

otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca

belirlenir. Bu sınavlarda geçer not alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

c) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre

verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu

ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise

Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması

gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Söz ko-

nusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme

sınavlarına girerler.

d) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara

ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. İlgili öğrenciler bu

haklarını dönem sonlarında yapılacak olan mezuniyet sınavlarında kullanırlar ve katkı

payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Bu sınavlarda geçer not alan öğrenciler başarılı

sayılır.

e) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

hâlde GNO’sunun 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme duru-

muna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri dersler-

den birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı

tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-

lere devam şartı aranmaz. Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim

yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği

kesilir.

Eğitim-öğretim yarıyılları ve programları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere

örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; birim kurullarının gerekçeli önerileri, Senatonun kararı

ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan veya yaygın eğitim de yapılabilir.
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(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olan güz ve bahar yarıyıl-

larından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.

Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar, ortak zorunlu dersler, alan dışı seç-

meli dersler ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Birim kurulunca, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim

önerilerinin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulması gerekir. Se-

nato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul

ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir

ay önce ilan edilir.

Çift anadal programı

MADDE 8 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim ku-

rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli

koşulları sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın

olan bir başka önlisans/lisans programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci bir önlisans/lisans

diploması almalarını sağlayan bir programdır ve bu program, 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 ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 9 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun

önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir

lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans prog-

ramlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme imkânı verilir. Yan dal

programı, ayrı bir lisans programı değildir. Yan dal programı, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Yabancı dil eğitimi, 23/3/2016

tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 11 – (1) Öğrenci; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması, GNO’su-

nun 3,00 veya üzerinde olması ve akademik danışmanının onayının bulunması şartları ile üst

yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı bir ya-

rıyılda alınabilecek AKTS kredilerinin toplamından fazla olamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders

alarak 5 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Alma, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Üniversiteye kayıt

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre

Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde bir örgün öğretim programına

kayıtlı olmamak.

(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üni-

versite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya

Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin

olarak adayın yazılı beyanı istenir.

(3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında

da belge isteyebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını bizzat yaptırabildikleri gibi,

vekalet verdikleri vekil aracılığı ile de yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın

belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını

kaybeder.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sı-

navında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında

ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişi, Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine

verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı

ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu diploma programla-

rından herhangi birinden mezun olan öğrenciler, aynı diploma programına, ÖSYM tarafından

yerleştirilmiş olsalar bile, ikinci kez kayıt yaptıramazlar.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

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

hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 14 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-

vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine başlama

hakkı verilen öğrencilerin, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim yönetim

kurulunca eşdeğer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak suretiyle,

programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre prog-

rama kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda
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ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına baş-

layabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı

dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Ders muafiyeti

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulun-

dukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için akademik takvimde belirtilen

ders kaydının ilk gününden başlamak üzere, en geç on iş günü içinde muafiyet talebinde bulu-

nabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulunca, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin

daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu (en az CC) bakı-

mından kontrol edilerek, ilgili bölüm/program kurulunun görüşü de alınarak değerlendirilir ve

hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacağı belirlenir. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği

yarıyıl/yıl Üniversitemizin Muafiyet ve İntibak Uygulama Yönergesine göre yapılır.

(3) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait

muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 16 – (1) Bütün öğrenciler, ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen gün

veya günlerde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri

seçmek suretiyle yenilemek zorundadırlar. Mazereti olanların durumu, yarıyılın ilk haftası için-

de başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili birim yönetim kurulunca incelenir ve mazereti geçerli

görülenler, yarıyılın ikinci haftası içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıt-

larını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına gire-

mezler. Kayıt yenileme tarihleri Senato tarafından uzatılabilir. Öğrenciler, öncelikle alt yarı-

yıllardan başarısız oldukları dersleri, daha önce almadıkları/alamadıkları dersleri, bulundukları

yarıyılın derslerini almak; varsa daha sonra not yükseltmek amacı ile almak istedikleri dersleri

almalıdırlar. Üst yarıyıllardan veya not yükseltme amaçlı olarak alınan dersler dâhil öğrencinin

aldığı derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olabilir. Öğ-

rencilerin dönem dışında yaptıkları/yapacakları stajlar her bir yarıyılda alınabilecek AKTS top-

lamının dışındadır.

(3) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan

veya bunları tamamlayamayan öğrenciler, aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Kayıt yenileme ve ders alma işlemlerine ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından be-

lirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-

maz, öğrenciye katkı payı ve öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar için öğrenci belgesi veril-

mez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Akademik Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Dersler

MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans programlarında ders geçme sistemi uygulanır.

(2) Önlisans ve lisans programlarındaki dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşul, önkoşullu

veya uygulamalı ders olarak sınıflandırılır.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa önko-

şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenir.

(4) Derslerin AKTS kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenir. Derslere

ait AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve

alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğ-

rencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık

gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra labora-

tuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav,

staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(5) Önlisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken ders-

ler, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı ol-

mak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi

bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanları arasından

bölüm/program kurulunca akademik danışmanlar belirlenir.

(2) Akademik danışmanların görevleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında

devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devamı ve varsa uygulamalarında başarılı olma şart-

larını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı

aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin ara sınavlarına ve başarı notu

hesabına katkısı olan tüm yarıyıl içi faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrencinin raporlu ol-

duğu günler devamsızlık için kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

Sınavlar ve sınav dönemleri

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, mazeret sı-

navı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

c) Yıl sonu sınavı; yıl esasına göre eğitim veren akademik birimlerin yıl sonunda yap-

tıkları sınavdır.
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ç) Mazeret sınavı; ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir ne-

denle sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere ta-

nınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğ-

renci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. Başarı

notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğren-

cinin ise yarıyıl/yıl sonu sınavı notu geçerli sayılır. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, la-

boratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan

ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı ya-

pılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birim kurulu kararı ile tespit edilir.

e) Mezuniyet sınavı; 23 üncü maddede belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla,

mezun olabilmek için en fazla 3 başarısız dersi kalmış olan öğrencilerin bu derslerden veya

GNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin GNO’sunu 2,00’a çıkarabilmek için istediği üç ders-

ten girebilecekleri sınavdır. Mezuniyet sınavı, ilgili yarıyılı takip eden yarıyıl başlamadan önce

akademik takvimde belirtilen tarihte, öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Bu

ders/derslerin başarı notunun belirlenmesinde yalnızca mezuniyet sınavı dikkate alınır.

f) Ek sınav; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılan sınavlardır.

(2) Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.

(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-

lama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Dersi

veren öğretim elemanı, sınavların nasıl yapılacağı hakkında, yarıyıl başında bölüm başkanlığını

ve öğrencileri bilgilendirir.

(5) Yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınav programları, birimlerce hazırlanır ve

sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli

öğretim elemanlarının sınav yarıyılında Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin ta-

rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim

kurulunca kararlaştırılır.

(7) Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri

gruplara ayırarak yapılması durumunda her grubun ham başarı puanı, o grubun dersini veren

öğretim elemanı tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak de-

ğerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim elemanı

tarafından, tüm grup başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.

(8) İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin

esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-

öğretimle ilgili diğer konularda normal öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Normal ve ikinci

öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi eğitim saatleri içinde yapılır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 22 – (1) İlgili birim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders

için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri, her yarıyılın ilk iki haftası içinde, bö-

lüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ile ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.
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(2) Bir dersin eğitim-öğretimi kapsamında yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödev-

leri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, dersin başarı notunu değerlendirme şekli ve

ders içeriği ile birlikte dersin öğrenciye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile ilgili ko-

nular, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sis-

temi üzerinden ilan edilir.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarında aynı yarıyıl/yıl için öngörülen derslerden

en çok ikisinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not

yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçları en geç ilgili dönemin son iki haftasından önce öğrenci bilgi sis-

temi üzerinden ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadırlar.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış,

b) O derse ait ara sınava girmiş,

c) Teorik derslerin en az %70’ine katılmış,

ç) Uygulamalı derslerde en az uygulamanın %80’ine katılmış,

d) Uygulamalarda başarılı ve varsa verilen projeleri tamamlamış,

olmak gerekir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o

derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda

yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl için-

de yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve

benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60

olacak şekilde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için aşağıdaki

esaslara göre bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır:

a) Bağıl değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu; ara sınav/sınavlar, yarıyıl

içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın

genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel da-

ğılımı dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda

yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu, ara sınav/sınavlar, yarıyıl

içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham

başarı notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde, aşağıdaki tabloya göre ham

başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir:
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Ham Başarı Notu Harf Notu Katsayı

90-100 AA 4,00

80-89 BA 3,50

70-79 BB 3,00

60-69 CB 2,50

50-59 CC 2,00

45-49 DC 1,50

40-44 DD 1,00

30-39 FD 0,50

0-29 FF 0,00

(3) Değerlendirmeler sonunda başarı durumuna ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci, o dersi

başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, mezun olma aşamasında

2,00 GNO’ya sahip olmak şartıyla o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır.

ç) Kredisiz dersler ve stajlar, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıda belirtilen

şekilde değerlendirilir:

1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygu-

lamada başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan

öğrencilere verilir. Yatay geçiş yolu veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kay-

dolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine

birim yönetim kurulunca kabul edilen dersler için de MU notu verilir. Staj çalışmasında başa-

rısız olan öğrencilere, YS notu verilir. MU notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz.

Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi

veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) DS notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DS

notu, DNO hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

e) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya

çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye,

o sınav için sıfır (0) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Not ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

(2) Not ortalaması; 24 üncü maddeye göre derslerden alınan notlardan her birinin kat-

sayısının, o dersin Senato tarafından belirlenen AKTS kredisinin çarpılması ile bulunan sayı-

ların toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların

kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten bü-

yükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.
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Başarılı öğrenciler
MADDE 26 – (1) Normal öğretim süresine göre bulunduğu yarıyıldan başarısız notu

ve alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden ya-
rıyıl sonunda öğrencinin devam etmekte olduğu programın Senatoda kabul edilmiş olan ders-
lerinde, o yarıyıla ait DNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında
olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda
ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal yarıyı-

lında alamayan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli
ise danışmanın onayı ile sonradan programdan çıkarılan dersler ise, akademik danışmanının
önerisi üzerine kayıtlı oldukları birim kurulunca uygun görülen dersleri alabilirler.

(2) Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programlarında başarısız olunan dersler, ders
tekrarından sayılır. Öğrencinin değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS
kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulu kararı ile eşdeğer dersler
belirlenir.

(3) Muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden bu dersleri almak isteyen
öğrencilere, söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 28 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf,

başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu
durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı
aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı
olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrar edilen derslerde alınan son not, GNO hesa-
bında dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu ders başarı notları, yarıyıl sınavlarının bitiş tarihinden

itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler

veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç
bir hafta içerisinde, ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler.
Bölüm/program başkanı, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim dalı
başkanına incelettirir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulunun kararı ile biri dersi okutan
öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon
kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek
karara bağlanır. Maddi hatası tespit edilen not, en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine
işlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler
MADDE 30 – (1) Ders kaydını yapamayan, uygulamalara katılamayan veya ara sınava

giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli
mazeretler aşağıdaki gibidir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin
olması.
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b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nede-

niyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı

halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek

zorunda kaldığını belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunun

resmi kurumlar tarafından verilen belge ile belgelenmesi.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yüksek-

öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgeli

iş, Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması.

h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.

(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden

en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları, il-

gili birim yönetim kurulunca tespit edilecek tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin

20 nci maddede yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-

den sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına mazeret sı-

nav hakkı tanınmaz.

(6) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye, ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

İzinli sayılma

MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim

yarıyılının ilk ayı içinde öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle

kullanamadığı süre için 20 nci maddede belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o

yarıyıl veya yıl izinli sayılır.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal

ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, 20 nci maddede be-

lirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl sınav hakları saklı tutulur.

(3) İlgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle sağlık,

tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir eği-

tim-öğretim yılıdır.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

Mezuniyet

MADDE 32 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabil-
mesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam
AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2,00 GNO ile ta-
mamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Öğrencinin mezun
olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir.
Öğrenci daha önce aldığı ve FF, FD veya DS notları alarak başarısız olduğu dersleri tekrar ala-
rak en az DD notu ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve YS veya
UB notu alarak başarısız olduğu kredisiz dersleri tekrar alarak Y notu ile başarmış olması ge-
rekir.

(2) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-
karılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağ-
layacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten
muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi,
tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak
zorundadır.

(3) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS kredisi, önli-
sans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Diplomalar

MADDE 33 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına
kayıtlı öğrenciler, 32 nci maddede belirtilen hükümleri sağlamaları halinde; programın tamam-
lanmasını takip eden sınav yarıyılı sonunda, önlisans veya lisans diploması almaya hak kaza-
nırlar.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün ders-
leri, uygulamaları ve bunların AKTS kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, se-
miner, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur de-
recelerini de birlikte belirten bir belge verilir.

(3) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda
olduğu dersleri şartlı başarı veya başarı ile tamamlayarak ilk iki yıl GNO’sunun en az 2,00 ol-
ması, önlisans diploması için gerekli olan AKTS kredisini tamamlaması ve devam ettiği lisans
programından kaydını sildirmesi koşullarıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, önlisans
diploması verilebilir.

(4) Disiplin cezası almamış ve GNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha
yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere, ilgili bi-
rim tarafından onur veya yüksek onur belgesi verilir.

(5) Birimler tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey
için farklı şekilde düzenlenir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem
Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-
gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(7) Diplomalar Senatonun belirlediği şekle göre hazırlanır.
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Kayıt silme ve sildirme
MADDE 34 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde

Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alması.
b) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik

birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde asil öğrenci olarak kaydının
bulunduğunun belirlenmesi.

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı
olarak talep etmesi.

Değişim programları
MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında

yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-
çevesinde, öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere
gönderilebilirler. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dö-
nüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca be-
lirlenen değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili birim yönetim
kurulunca karar verilir. Öğrencinin izlenmesi, değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

(2) Değişim programlarında, AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzen-
lenmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı
paylarının ödenmesine ilişkin hususlar, diğer yükseköğretim kurumu ile yapılan ikili anlaşma-
lara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildir-
dikleri 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.

Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye

Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak ku-
rulan Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-
rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak; Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına;
Üniversiteden çalışma yaşamına geçişlerinde uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonra-
sında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla
yardımcı olmak.

b) Gerektiğinde Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi ile iş birliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini ar-
tırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

c) Mezunlara ve Üniversiteye değer katacak çalışmaların yapılabilmesine imkân sağ-
lamak üzere, Üniversite ile mezunlar arasında bir iletişim birimi ve kanalı oluşturmak.
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ç) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin
staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme
çalışmalarını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı ala-

nında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara
katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında öğrenci tercihlerine yönelik araştırmalar yaparak, Üni-
versitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek.

c) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya yönelik çalış-
malar planlamak ve uygulamak.

d) İhtiyaç duyan Üniversite öğrencilerine bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli
olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda
kariyerlerini yapılandırmalarına yardımcı olmak.

e) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum
ve kuruluşlarını bir araya getirecek kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek, bu etkin-
liklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Pamukkale Üniversitesi mezunlarının da ka-
tılımlarını sağlamak.

f) Üniversite bünyesinde yürütülen uluslararası öğrenci hareketliliği programları kap-
samında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş olanakları hakkında bilgi ve deneyim edin-
melerine yardımcı olmak.

g) Mezunlar ve öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş
yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

ğ) İşgören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve me-
zunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

h) Mezunlarının kariyer gelişimlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.
ı) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum

örgütleriyle iş birliği yapmak.
i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
j) Üniversite tanıtım günleri düzenleyerek, Üniversite adaylarını ilgi ve yetenekleriyle

uyumlu lisans programları hakkında bilgilendirmek ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini art-
tırmak.

k) Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayımlar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olan anabilim dalları öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir veya en çok iki kişi, üç yıl
için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle
müdür yardımcılarını değiştirebilir.

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

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

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

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,

toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/müdür yardımcıları
dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği Merkezin faaliyet alan-
larında deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

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

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

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

mak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
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d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, mevcut müdür yardım-

cısı/yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniver-

sitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler

arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen

beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirile-

bilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Birimlerin çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul ve

esasları ile işleyişi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Rektörlük tarafından onaylanan

esaslara göre belirlenir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bütünleme sınavı; dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler için
açılan sınavdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 32 nci maddede belirtilen mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek
olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları halinde ilgili
yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.

(2) Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri için başvuru süresinde sınırlama
yoktur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenciler, istedikleri takdirde, şahsen dilekçeleri ile başvuruda bulunarak (özel
hallerde öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil ile) kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sil-
dirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin
kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu du-
rumdaki öğrencilere, kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir. Öğrencinin Üniver-
siteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edil-
mez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 22/8/2012 28389
2- 17/1/2013 28531
3- 11/3/2013 28584
4- 19/6/2013 28682
5- 24/4/2014 28981
6- 1/8/2014 29075
7- 29/6/2015 29401
8- 7/6/2016 29735
9- 24/4/2017 30047
10- 11/3/2018 30357
11- 5/6/2018 30442
12- 22/4/2019 30753
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2000 adet Tarayıcı kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik özellikler listesine 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 (140.-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 şartnamesi, teknik özellikler listesi ile 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, 29/08/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. Bir adet tarayıcı numune olarak teklif dosyası ile birlikte ihale 
komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek 
bir tarihte 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. 

 7021/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 
muhtelif araç ve muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-
tesellüm edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 
satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç ve araç parçaları, iş makinesi parçaları, muh. demir çelik talaşı hurdası, 
izolatör, muh. d.ç. aküpleli alüminyum havai hat teli hurdası, muh. ayıklanması ekonomik 
olmayan malzeme hurdası, muh. alüminyum hurdası, muh. Tezgah, muh. Paslanmaz, muh. pik, 
motorsiklet ve bisiklet hurdası, lift hurdası, pvc ve plastik malzeme, ahşap ve kamyon kasası, 
kompresör, jeneratör, galvanizli çelik halat, konteyner hurdası, elektrik motorları hurdası, 
muhtelif malzeme, karkas vasfında dış lastik hurdası, muh. demir çelik tel hurdası, muh. halat 
sarma makarası hurdası, muh. demir çelik malzeme hurdası, dizel ve benzinli motor hurdası, 
elektrik elektronik malzeme hurdaları, muhtelif trafo ve trafo ekipmanları hurdası, gemi, 
kondansatör, betonlu demir çelik hurdası, parafadur, kamptreyler, beton direk, otobüs yolcu 
koltuğu, tel örgü, 1. Kategori yağ, yatak-tekstil, ahşap vb. gibi muhtelif malzeme hurdaları. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

03 EYLÜL 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
05 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
10 EYLÜL 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
17 EYLÜL 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
24 EYLÜL 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175 - 161 
ALİAĞA HUR. MD. : 0232 625 11 20 / 128 - 129 - 130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 0318 224 28 98 
SEYMEN HUR. MD. : 0262 341 37 97 / 124-126 

 7062/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2019/2020 kampanya döneminde Fabrikamızda 6.000 ton Yaş Pancar Posasının 

Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Satıştan dolayı Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, 
Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt numarası : 2019/384752 
1 - İdarenin 

a) adresi : Yurtbaşı Beldesi Cadde: 11    23179/ELAZIĞ 
b) telefon ve faks numarası : 0424 251 28 75-79-0424 251 24 14 
c) elektronik posta adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 80 gün süreli (± % 20 toleranslı) 6.000 ton yaş 

pancar posasının paketlenmesi, depolama alanına 

taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi, makineleri 
bakım ve tamiratlarının yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Fabrikamızın 2019/2020 pancar kampanya dönemi 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 26/ 08/2019 Pazartesi günü, saat 14:00 
4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 

(KDV.Dahil) 118,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 7079/1-1 
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DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için 

Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması işi açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/375850 
1 - İdarenin 
a) adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ 
MALATYA 

b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) ihale dokümanının görülebileceği: 
   İnternet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) niteliği, türü ve miktarı : -Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Günlük  

(24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için 
Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile 
Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması, 

b) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası ile Malatya 
Belediyesi katı atık depolama sahası 

c) işin süresi : ± % 20 Toleranslı 120 Gündür. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 
YEŞİLYURT/MALATYA 

b) tarihi ve saati : 26/08/2019 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 Meslek Odası 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 
İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet 

10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet 
en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait 
olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira 
sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 
Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi en 
az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. 

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve 
boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, 26/08/2019 Pazartesi Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7080/1-1 
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BİNA YIKIMI VE MOLOZLARININ KALDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Erzurum İli, Palandöken ilçesi, Köşk Mahallesi, 192 ada, 480 parseldeki 111.044,09 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan atıl hastane binası ve diğer yapıların bir bütün olarak 
çıkacak her türlü malzeme karşılığı, temel seviyesinde olacak şekilde yıktırılması ve molozların 
kaldırılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” 
ile ihale edilecektir. 

1 - İhale şartnamesi ve ekleri saat 09:00-12:30 ve 13:30-18:00 saatleri arasında 
Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak, Deniz Apartmanı, No:4 Daire:4 Kızılay, Çankaya-
ANKARA adresinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) Genel 
Müdürlüğünde veya http://www.aduas.gov.tr web adresinde görülebilir. 

2 - İhale şartname bedeli, 1.000 (bin) TL olup bu bedel ADÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün  
T. Halk Bankası Ankara şubesi nezdinde bulunan TR820001200939600010260124 no.lu hesabına 
yatırılarak ADÜAŞ Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif vermek için ihale 
şartnamesinin satın alınması zorunludur. 

3 - Teklifler, 27.08.2019 günü saat 14.00’e kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 
gecikme nedeniyle ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmayan teklifler geçersiz kabul 
edilecektir. İhale, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle 
(2886 sayılı Kanunun 40. maddesi kapsamında) sonuçlandırılacaktır. 

4 - Bu işin tahmini bedeli 3.153.260 TL olup geçici teminat tutarı 94.598 TL’dir. 
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde 

sunmaları gerekmektedir: 
5.1. Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge, 
5.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

(Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 
göre tüzel kişiliğinin 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), 

5.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 
odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

5.5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
5.6. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
5.7. İş deneyimini gösteren belge (İş deneyim olarak son 5 yıl içerisinde resmi 

kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi. İş deneyim belgesi ihale tahmini 
bedelinin %50 ’sini karşılamak zorundadır), 

5.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

6 - İhaleye ilişkin diğer tüm hususlar ihale şartnamesi ve eklerinde düzenlenmiştir. 
 6988/1-1 
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DOĞAL KAYNAK SUYU KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi 

(SASKİ) Genel Müdürlüğünden:  
Madde - 1: İhale konusu işin tanımı, niteliği, nev’i, miktarı, adresi ve hali hazır durumu: 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu Doğal 

Kaynak Suyu Kiralama işi ihalesi 
Kiraya verilecek Doğal Kaynak Suyunun: 
İli / İlçesi : SAKARYA / Sapanca 
Mahalle : 
Mevkiler : Sapanca İkramiye Mahallesi 
Pafta : 
Parsel : 
Konumları : Y:267568, X:4499299 / Y:266760, X:4498672 / Y:268561, 

X:4499073 / Y:266872, X:4498594 / Y:267403, X:4499182 
Toplam Kaynak Debisi :20,82 lt/sn 
Toplam Kiralanacak Debi :12,22 lt/sn 
Kira Süresi : 10 Yıl 
Madde - 2: İhale Usulü: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihale 

yönetmeliği 22 maddesine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Satış Usulü ile yapılacaktır. 
Madde - 3: İhalenin Nerede, Hangi Saatte Ve Tarihte Yapılacağı: 
İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatlerde Sakarya - SASKİ Genel Müdürlük binası 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
 

İşin Adı ve Özelliği İhale Tarihi İhale Saati 
Doğal Kaynak Suyu Kiralama 29.08.2019 15:00 

 
Madde - 4: Tahmini Bedel, Geçici Teminatı ve İhale İştirak Teminatı: 
Doğal Kaynak Suyunun 1 (bir) yıllık muhammen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 3.250.520,00-TL 

Geçici teminat muhammen bedelin %3 ünden az olamaz. 
Madde - 5: İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

ihale Şube Müdürlüğünden 100,00-TL karşılığında temin edilebilir. 
Madde 6 - Özel ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler 
İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler SASKİ Kaynak Suyu Kira Şartnamesine 

göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 29.08.2019 
tarih ve saat 15:00’ e kadar SASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - 
İhale Şube Müdürlüğüne belge karşılığında teslim edeceklerdir. 

6.1. İhaleye katılma şartları: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 
b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde yıl içinde alınmış onaylı nüfus cüzdan sureti, 
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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, 

c) 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, 

ç) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

d) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 
e) İhale dokümanının satın alındığına İlişkin Form ve vezne alındı makbuzu, 

f) Geçici Teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) 

“Vergi Borcu Yoktur” yazısı 

ı) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) 

“SGK Borcu Yoktur” yazısı 
i) Her sayfası imzalanmış “Her sayfası imzalanmış “SASKİ Kaynak Suyu Kira 

Şartnamesi, SASKİ İhale Yönetmeliği ve Doğal Kaynak Sularının Ticari Amaçla Kiralanması ve 

Denetimine İlişkin Yönergesi” 

j) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde pilot ortak 
ve diğer ortakları gösteren noter tarafından düzenlenmiş beyanname. 

6.2. Belgelerin sunuluş şekli: 

6.2.1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli 

tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine 
iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

6.2.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ilanın 6.1 maddesi a-b-c-ç-g-h-ı 

bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. 

7. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile 

gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır. 

9. İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, 
herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. 7075/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM  

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”  
(KFW-WB4-YAPIM-39) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB4-YAPIM-39) 
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
 

İhale 
Paketi 

 
S. No 

 
İlçesi 

 
Bina Adı 

 K
FW

-W
B

4-
 

Y
A

PI
M

-3
9 

1 Zeytinburnu 
Fatma Süslügil İlkokulu-Ayhan Şahenk Ortaokulu 

Telsiz Mah. Balıklı Kazlıçeşme Yolu No.31-33 
Zeytinburnu/İSTANBUL 

 
3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2016-2017-2018 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2019 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 70.000.000 
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. 

Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 
sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2014-2018) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
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tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 
yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 
geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 10.000.000 TL 
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-39) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
1.550.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Eylül 2019 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00 
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 7102/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM  
İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”  

(KFW-WB4-YAPIM-40) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB4-YAPIM-40) 
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım ikmal inşaatı işi anahtar teslimi götürü bedel 

olarak gerçekleştirilecektir. 
 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

KFW-WB4- 
YAPIM-40 

1 Başakşehir 
Mahmut Şevket Zırh İlkokulu 

Kayabaşı (Güvercintepe) Mahallesi, Barbaros Caddesi, 
Göztepe Sokak / Başakşehir / İSTANBUL 

 
3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2016-2017-2018 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2019 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000 
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2014-2018) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 
yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
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şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 
geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000 TL 
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-40) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
575.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 19 Eylül 2019 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No:8 34126 
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel  : +(90) (212) 518 55 00 
Fax  : +(90) (212) 518 55 05 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 7103/1-1 
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BAŞKENTRAY İSTASYONLARI 2019 YILINA AİT ELEKTRİK, ELEKTRONİK, 

ELEKTROMEKANİK VE ÇEŞİTLİ SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM,  

ONARIM VE İŞLETİLMESİ VE ARIZA DURUMUNDA  

MÜHADELE EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No: 2019/385308 

1 - İdarenin: 

a) Adresi: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi: basrimeletli@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: BAŞKENTRAY İSTASYONLARI 

2019 YILINA AİT ELEKTRİK, ELEKTRONİK, ELEKTROMEKANİK VE ÇEŞİTLİ 

SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM, ONARIM VE İŞLETİLMESİ VE ARIZA 

DURUMUNDA MÜHADELE EDİLMESİ İŞİ (İşin süresi 4(dört) aydır) 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif 

verilebilir. 

4 - İhalenin Saati : 26/08/2019 Pazartesi günü, saat 10:00 

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26/08/2019 Pazartesi günü, saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7101/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 7104/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Profesör kadrosuna 
tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi 

Hemşirelik 

Fakültesi 
Hemşirelik Profesör 1 

Hemşirelik Bilim Alanında 

Üniversite Doçenti unvan ve 

yetkisine sahip olma. 

 

Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği alanında eğitim 

ve uygulama deneyimine 

sahip olma. 

 

Kritik bakım alanında 

yetkinliğini, seçkin 

uluslararası dergilerde 

yayınlanmış çalışmaları ve 

almış olduğu uluslararası 

atıflarla gösterebilme. 

 

İngilizce ders verme ve yayın 

yapma yeterliliğine sahip 

olma. 

31 Ağustos 2019 

 6962/1-1 
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Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 

ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca sözleşmeli 

statüde tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 

48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 

olmaları halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

 

BÖLÜMÜ PROGRAMI ÜNVANI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Anestezi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları alanından uzmanlığını 

almış olmak. 

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe, 

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

3. Yayın Listesi 

4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5. Nüfus Cüzdan Örneği 

6. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı Kamu Kurumu için alınacak) 

7. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e- Devlet çıktısı) 

8. Onaylı Lisans ve Uzmanlık/Doktora Belge Fotokopileri (Yurt dışından alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da ) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

10. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

 

BAŞVURU TARİHİ : 15.08.2019 

SON BAŞVURU TARİHİ : 31.08.2019 

ADRES : Ahmet Haşim Sokak 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/ 

İSTANBUL 
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BÖLÜMÜ PROGRAMI ÜNVANI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 
Fizyoterapi Öğr.Gör. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi 

bir alanda uzmanlığını almış olmak. 

Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri 

Çocuk 

Gelişimi 
Öğr.Gör. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

uzmanlığını almış olmak. 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER, 

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut) 

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) 

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi) 

7. Lisans ve Yüksek lisans transkriplerinin aslı yada ıslak imzalı mühürlü sureti) 

8. ALES Belgesi (Son beş yıl içinde en az 70 Puan almış olmak.) 

9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 

11. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

Kamu Kurumu için alınan belge) 

12. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 

 

RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ : 15.08.2019 

SON BAŞVURU TARİHİ : 31.08.2019 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 03.09.2019 

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 06.09.2019 

SONUŞ AÇIKLAMA TARİHİ : 09.09.2019 

 

Sonuçların açıklanacağı Internet Adresi : www.avrupa.edu.tr 

NOT: ÖN DEĞRELENDİRME ve KESİN SONUÇLAR MESLEK 

YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE YAYINLANACAK OLUP BU AYNI ZAMANDA 

TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR: AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

 7044/1-1 
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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe 
gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 
inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.  

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI BÜTÇESİ BAŞVURU ŞARTLARI KODU 

HEMŞİRE 25 Özel 
Bütçe 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 
2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri 
almak. 

H1 
 
ARANILAN ŞARTLAR 
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3-Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından 

belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel 
durumu bulunmamak. 

4-Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 
2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır. 

5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.  

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adayların, ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini 
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan 
ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından 
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve 
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik 
kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da 
geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini 
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu 

doldurulacaktır.) 
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir.) 
- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü 

içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek 
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek 
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli 
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip 
edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
 6968/1-1 
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1
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28

29

66

69

73

77

81
82
96

100

101
114

136

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1417)
— İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı

Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1418)
— Rize İli, Merkez İlçesinde Gerçekleştirilen Küçük Sanayi Alanı Projesi Kapsamında

Bazı Taşınmazların, Rize İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 1419)

— 154 kV Kınık TM-Kınık RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1420)

— Siirt İli, Merkez, Aydınlar ve Eruh İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın
“Botan Vadisi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421)

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik,
Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu
Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 1422)

— Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1423)

— Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

— 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki
Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl
Belirlenecek Kotalar Dâhilinde, Türk Limanlarından Kendi Ülkelerine Yapacakları
Taşımalarda Kullanılmak Üzere Özbekistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1425)

YÖNETMELİKLER
— Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1426)
— Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Değerleri


