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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul,  meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda hazırlık sınıfları dâhil

önlisans ve lisans eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek

yüksekokulu ile hazırlık sınıflarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav,

başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
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b) ANO: İlgili dönemin ağırlıklı not ortalamasını,
c) AKTS  (ECTS: European Credit Transfer System) Avrupa Kredi Transfer Sistemi:

Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve not-
larının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi
Transfer Sistemini,

ç) Birim: Üniversitesiye bağlı fakülte ve yüksekokulu,
d) ÇAP: Çift Anadal Programını,
e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-

yıtlı bulunduğu birimin önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üye-
sini/öğretim görevlisini,

f) Dekan: Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanını,
g) Değişim Programı: Yurt içi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-

zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-
rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ğ) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
h) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
ı) Hazırlık sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
i) İlgili birim kurulu: Doğuş Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarının kurul/kurullarını,
j) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık programı kap-

sayan bir yükseköğretimi,
k) Meslek Yüksekokulu (MYO): Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulunu,
l) Müdür: Doğuş Üniversitesinin ilgili yüksekokulu müdürünü,
m) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık programı

kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil
eden bir yükseköğretimi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
r) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
s)Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
t) Yan dal: Yan dal programını, 
u) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul

MADDE 5 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabil-
mek için,  ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci
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kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunun örgün programında kayıtlı olmamak şarttır.
Ancak özel yetenek gerektiren programlar ile yabancı öğrenci kayıt kabulünde aranacak şartlar
Senato tarafından belirlenir. 

(2) ÖSYM tarafından istenen ve Üniversite tarafından talep edilen kayıt için gerekli

belgelerin aslı veya noter onaylı örneği kabul edilir. 

(3) Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenci, Üniversite tarafından ilan edilen; yönetmelik,

yönerge ve uygulama esaslarına tabi olur. 

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul ve MYO programlarına; ÖSYM tarafından yer-

leştirilenler, özel yetenek sınav sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterle-

rine göre başvurusu kabul edilenler ile yatay geçiş başvurusu kabul edilenler kaydedilir.

(2) İlk kayıt işlemleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce, ÖSYM tarafından

ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan prog-

ramlara ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri Senatonun belirleyeceği tarihlerde istenilen belgelerle

yapılır. Kayıt olan tüm öğrencilere fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(3) Belgeleri eksik/yıpranmış olan ya da sahte belgelerle başvuranların, aynı anda ve

aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli

şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz; yapılmış ise kayıtları silinir. Süresi içinde

kayıt yaptırmayanlar, Üniversiteye girme hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan

ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, noter kanalıyla belirledikleri vekilleri aracılığı ile

kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt

yapılmaz.

(5) Öğrenim ücretini, belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(6) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, intibak, diploma, derse ya-

zılma, yatay ve dikey geçişler ve benzeri her türlü işlem Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından

merkezî olarak yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tara-

fından da yapılabilir.

Öğrenci kimlik kartı 

MADDE 7 – (1)  Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna

dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için Kart

Başvuru Formunu doldurarak Rektörlük tarafından belirlenen bedelin yatırıldığını gösteren de-

kontla birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne sunulması gerekir. 

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik

kartları Üniversite tarafından geri alınır ve imha edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme işlemleri için, öğrenci tarafından akademik takvimde

belirtilen süreler içerisinde, öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders alma işleminin tamamlanması

gerekmektedir.
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a) Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği dönem/yıl

dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır. Bu koşulu yerine getir-

memiş öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından

yararlanamazlar. 

b) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler müfredatlarına uygun olarak, ders kayıt işlem-

lerini sistemden yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin

tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. 

(2)  Öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesilebilir. Öğren-

cinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dö-

nemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz.

Öğrenim ücreti 

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal eğitim-

öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücretini öder. Bu

yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır.

İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan ders-

ler ayrı bir öğrenim ücretine tabidir.

(2) Öğrenim ücreti ve ders AKTS ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) İngilizce hazırlık programındaki öğrenim süresi hariç, ön lisans ve lisans program-

larının normal öğrenim sürelerini aşan öğrenciler ile azami öğrenim süreleri sonunda sınav

hakkı kazanan öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve

46 ncı maddelerindeki esaslara uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrencinin, herhangi bir sebeple kaydının silinmesi/ilişiğinin kesilmesi ve benzeri

durumlarında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ücret işlemleri

tesis edilir.  

(5) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin konular üni-

versiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

(6) Kayıt dondurmak isteyen öğrencinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerek-

mektedir.  

(7) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen normal sürede mezun olamayan öğ-

renciler alacakları her ders için AKTS başına ücret öderler.

(8) Burs ve indirimler ile ilgili işlemler Doğuş Üniversitesi Öğrenci Burs, İndirim ve

Destek Yönergesine göre yürütülür.

(9) Yaz öğretiminde alınan dersler için, AKTS karşılığı öğrenim ücreti ödenir. Tüm burs

ve indirimler güz ve bahar yarıyılları için geçerli olup, yaz öğretiminde geçerli değildir. Yaz

öğretimi ile ilgili işlemlerde 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisans ve önlisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş

öğrenci kabulü ve kayıtlarında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik hükümleri uygulanır. Yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından dikey geçiş ile yerleştirilen

öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci ve misafir öğrenci olarak ders alma

MADDE 11 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans düzeyinde ders alacak özel ve mi-

safir öğrencilere ilişkin işlemleri Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesine göre yürütü-

lür.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına yapılacak öğrenci kayıtlarında

ve işleyişte; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-

sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-

kin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Çift anadal ve yandal programla-

rına kayıt kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 13 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili ilke ve esaslar,

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan

ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenci deği-

şim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere gönderilebi-

lir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders

seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm intibak komisyonu tarafından yapılır ve

ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Önceki öğrenimlerin tanınması, intibak ve muafiyet 

MADDE 14 – (1) Senato tarafından uygun bulunan derslere önceki öğrenimlerin ta-

nınması için yeterlik/muafiyet sınavları açılabilir.

(2) Önceki öğrenimlerin tanınması ile bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken her

türlü kredi transferi ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun

olarak Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yö-

nergesine göre yürütülür.

Danışman

MADDE 15 – (1) Her öğrenciye ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü/MYO

müdürlüğü tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir akademik danışman

atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat

hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Azami öğrenim süresi 

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-

tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami öğrenim süresi önlisans programlarında dört, dört

yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda

dokuz akademik yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran

öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE  17 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Öğretim yılı; esas olarak

güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarı-

yıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt,

ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Senatonun belirleyip ilan

ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Önlisans ve lisans diploma programına, akademik yılın bahar yarıyılında kayıt ola-

rak eğitim-öğretime başlayan veya kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının güz döneminde bir ya-

rıyıl kayıt donduran öğrenci için normal öğrenim yılı, ilk defa kayıt olduğu eğitim-öğretim yı-

lının başlangıcı (güz yarıyılı) esas alınarak hesaplanır ve uygulanır.

(3) YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde; Doğuş Üniversitesi Yaz

Öğretimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 18 – (1) Üniversitenin öğretim dili, bazı bölümlerde/programlarda Türkçe,

bazılarında İngilizcedir. Ancak ilgili mevzuat çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile karma dille öğ-

retim yapılan bölüm/program açılabilir. 

İngilizce yeterlilik

MADDE 19 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce (İngilizce veya Türkçe

ve İngilizce karma) olan lisans programlarında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur. 

(2) Öğrencilerin, İngilizce dil yeterlilikleri açısından YÖK’ün ve Üniversitenin yetkili

birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden belirlenen dü-

zeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan öğrenimine başlar. Öğrenciler lisans/önlisans

öğrenimine başlayabilmek için geçerli sınav sonuç belgesini başvuru sırasında sunmak zorun-

dadırlar. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler için İngilizce

düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her eğitim-öğretim yılında üç defa yapılan DÜİYES ile be-

lirlenir.

(3) En az son üç yılında, İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke va-

tandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurum-

larda tamamlayanlar DÜİYES’ten muaftır. 
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(4)  YÖK’ün ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

veya ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, üçüncü

fıkradaki muafiyet koşulunu belgeleyenler ile DÜİYES sonucuna göre başarılı olanlar doğrudan

lisans/önlisans öğrenimine başlar. Sınavdan başarısız olanlar ya da belgeleri geçersiz olan öğ-

renciler hazırlık sınıfına kaydedilirler. Öğrencilerin, İngilizce yeterlilik ile ilgili işlemlerinde

23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bu maddedeki esaslar, öğretim dili İngilizce (İngilizce veya Türkçe ve İngilizce

karma) olan lisans/önlisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da

uygulanır. Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 20 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma

saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Ders AKTS kredisi, ilgili diploma prog-

ramını bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi,

beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş

teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli

çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120

AKTS kredisi, dört yıllık lisans düzeyi için toplam 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans düzeyi

için toplam 300 AKTS kredisi, altı yıllık lisans düzeyi için toplam 360 AKTS kredisi olacak

şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar hâlinde sunulur. Öngörülen dö-

nemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.

(2) Derslerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredi değeri, türü, ön koşulları ve eş değer ders-

lerini içeren öğretim programları, bölüm/ana bilim/ana sanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili

kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye, stüd-

yo çalışmaları, tez, proje, derslik dışı çalışmalar, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları

kapsar. Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber ağırlıklı

genel not ortalamasına katılmayabilir.

(4) Öğretim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıl-

lara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde yapılacak deği-

şiklikler, bölüm/ana bilim/ana sanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından dü-

zenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(5) Öğretim planları TYYÇ’de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS

kredisindeki ders kategorilerinden ilgili kredilerin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzen-

lenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçmeli olabilir. Öğrenci, öğrenimini tamamla-

yabilmek için müfredatında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri ve ilgili kategorilerden ön-

ceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri başarmakla yükümlüdür. 
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(6) Öğrencilerin, öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli iler-

lemelerini temin etmek için derslere Senato tarafından koşullar konulabilir.

(7) Staj ve iş yeri uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz. Bu derslerin başarı

notu Geçer (G)/Kalır (K) olarak verilir.

(8) Birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler, Yükseköğretim Kurulunun belir-

lediği oranda uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir. Uzaktan eğitim yöntemi ile verilecek ders-

ler eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile ön koşul dersleri

MADDE 21 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve sorumlu olduğu müfredatta belirtilen türde ve

sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(2) Bazı derslerin alınabilmesi için daha önce diğer bir temel dersin alınmış olması ge-

rekir. Ön koşul dersleri, ders programlarında gösterilir. İlgili dersi almak için öğrencinin ön

koşul dersini geçerli bir not alarak başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve

bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak ve stajlarını yapmakla yü-

kümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim

elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğ-

retim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (DZ) nedeniyle başarısız

olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. 

(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat

ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate

alınmaz.

AKTS kredi yükü

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, 30 AKTS’dir.

AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler bundan daha fazla AKTS kredi yükü alamazlar. Üçün-

cü yarıyılın başından itibaren ise, AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler en fazla 6 AKTS kredi

yükü, AGNO’su en az 3.25 olan öğrenciler ise en fazla 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(2) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi ve tek ders sınavları dikkate alın-

madan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı

ile AGNO değerlerine bakılmaksızın 30 AKTS kredi yüküne ilave olarak 12 AKTS kredi yükü

daha alabilirler.

(3) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler ders AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve

yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilirler. Bu ders

yükü ana dalı ile birlikte toplam 45 AKTS’den fazla olamaz.

Derse yazılma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, her yarıyıl başında akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yaparlar.
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(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya

göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda devamsızlık nedeniyle başarısız

(DZ) olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir.

(3) Mezun olabilmek için önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık li-

sans düzeyi için toplam 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans düzeyi için toplam 300 AKTS kre-

disi, altı yıllık lisans düzeyi için toplam 360 AKTS kredi yükü ile müfredatında bulunan almakla

yükümlü olduğu tüm dersleri tamamlamış ve bu derslerden geçer not aldıkları hâlde genel not

ortalamaları 2.00’ın altında kalan öğrencilerin ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce

alıp şartlı başarılı oldukları dersleri yeniden almaları gerekir.

(4) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerden

önceden alınmış not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(5) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği

kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp

başarılı oldukları dersler için, akademik takvimde belirlenmiş olan son muafiyet başvuru tari-

hine kadar ilgili fakülte/yüksekokul/MYO not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile

müracaat ederek muafiyet talebinde bulunur. Eşdeğer ve AKTS kredisi uygun görülen dersler

için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile

Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için ya-

pılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam

AKTS kredisi kadar bir üst yarıyıla ait derse/derslere yazılabilirler. Eğer öğrencinin muafiyetleri

dolayısıyla bir üst yarıyılda alacağı hiç ders kalmadıysa veya çakışma nedeniyle bir üst yarı-

yıldan ders alamadıysa AKTS kredi yükünü doldurabilmek için, ön koşullu dersler hariç, ders

programlarında belirlenen sıraya göre sonraki üst yarıyıldan ders alması mümkündür.

(6) Öğrenciler, DZ, F, D, D+ almış oldukları seçmeli dersler yerine aynı türde/katego-

ride olmak şartıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Seçmeli derslerin ilgili dönemde açılması ve yürütülmesi ile ilgili esaslar her yarıyıl

başında fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

(8) Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğretimi/tek ders dikkate alınmadan mezun

olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu kararı ile

dersi ön koşul olan ders ile birlikte alabilir.

Ekleme-bırakma 

MADDE 25 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri akademik takvimde belirtilen

süre içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını

bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. 

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyıla ait dersler ile daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan

ve/veya alınıp devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersleri bırakamaz. 

Bitirme projesi

MADDE 26 –  (1) Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkın-

daki esaslar ile yazım kuralları Bitirme Projesi Yönergesine göre yürütülür.
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(2) Bitirme projesi kapsamında yapması gerekenleri, devam ve sınavlar hariç, mazereti

nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere (S) harf notu verilir. Bu çalışmalar ilgili

yarıyıl sonu sınavlarının/proje sunumlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlan-

dırılır. Bu süre sonunda tamamlanmayan çalışmalara dersin öğretim elemanı tarafından F harf

notu verilir.

Stajlar

MADDE 27 – (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Ön-

lisans/Lisans Öğretimi Staj Yönergesine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Değerlendirme ve Disiplin

Sınavlara ilişkin genel esaslar 

MADDE 28 – (1) Her ders için ilgili birim amiri tarafından ders koordinatörü atanır.

Verilen ders bir öğretim elemanı tarafından yürütülüyorsa dersin koordinatörü dersi veren öğ-

retim elemanıdır. Ders koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve

program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak

soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders koordinatörü tarafından yapılır.

(2) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınavı, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme

sınavı ve tek ders sınavıdır. 

(3) Herhangi bir ders için dönem içinde en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı ol-

mak üzere en az iki ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur.

(4) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme

zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve

değerlendirilir. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafın-

dan dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan

edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.

Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam

zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama, proje

ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur.

(5) Sınavlar yazılı, sözlü, test, ödev, uygulama, proje olarak yapılabilir. Sınavların türleri

ve ağırlıkları ders izlencesinde ilan edildiği şekliyle uygulanır.

(6) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş

ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına

veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da

iptal edilir.

(7) Sınavlar akademik takvime uygun olarak planlanır, gerekli durumlarda ilgili yönetim

kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapı-

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

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması sonucunda sınavlarda

kopya çektiği, kopya girişiminde bulunduğu, intihal yaptığı veya kopyaya yardım ettiği ya da

sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği sabit olan öğrencilere

o sınavdan sıfır notu verilir.

(9) Üniversitenin ilgili birimleri ile yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında

yaz döneminde alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ilgili fakülte/yüksekokul/MYO

yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(10) Başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.

(11) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının

ağırlığı örgün öğretimde %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz.  Uzaktan eğitim yöntemine iliş-

kin uygulamalar, Doğuş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Yönergesine

göre yürütülür.

Mazeret sınavı 

MADDE 29 – (1) Yarıyıl içi ara sınavlarının fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurul-

larınca kabul edilen belgeye dayalı olmak kaydıyla birinci ve ikinci derece akrabaların ölümü,

iflas, tutukluluk, ameliyat, iki ve daha fazla gün süren sağlık sorunu gibi mücbir sebepler dı-

şında mazeret sınav hakkı yoktur. Ancak çift anadal ve yandal öğrencilerine sınav çakışması

dolayısı ile çift anadal ve yandal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir. 

Bütünleme sınavı

MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu sınavına (final) girme hakkına sahip olup da sınava gir-

meyen öğrenciler veya final sınavına girip F notu olan öğrenciler katılabilir.

(2) İlgili yarıyılda açılan ders/dersleri daha önce hiç almayan veya alınan ders/derslerin

devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(3) Final sınavlarında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir.

(4) Bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçmektedir.

(5) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Muafiyet sınavı 

MADDE 31 – (1) Muafiyet ile ilgili işlemler,  Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Ta-

nınması,  Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yürütülür.

Tek ders sınavı 

MADDE 32 – (1) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için sadece 1

başarısız (F) dersi kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili

fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben

akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavlarına girebilir.

(2) Mezuniyet aşamasında olup AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, en fazla tek

dersten AGNO’sunu yükseltmek amacı ile (D ve D+ olan derslerinden) sınavlara girebilirler.

Not yükseltmek amacı ile sınava girilen derslerde, alınan son not geçerlidir.

(3) Tek ders sınavları Akademik Takvimde ilan edilen tarihte yapılır. Tek ders sınavla-

rının mazeret sınav hakkı yoktur.
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(4) Tek ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrenciler, bir sonraki dönemde tekrar

tek ders sınav hakkına başvurabilir veya dersin açıldığı ilk dönemde ilgili derse kayıt yaptıra-

bilir.

(5) Tek ders sınavı hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen

tarihlerde başvuru dilekçelerini fakülte/yüksekokul/MYO sekreterliğine teslim ederek bu hak-

tan yararlanabilirler. Öğrencinin durumu bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/MYO tarafından in-

celendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına hangi dersten tek ders sınavının ya-

pılacağı bildirilir. 

(6) Öğrenciler tek ders sınavı sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2.00 ortalamayı

sağlamalıdır. 

(7) Tek ders sınavı sonunda alınan puan ilgili ders için başarı notu olarak değerlendirilir.

(8)  Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atöl-

ye, proje ve bitirme projeleri) için tek ders sınavı yapılmaz.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 33 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. Sınav sonuçlarında veya notlarda maddi hata olduğu iddiası, ilgili öğretim ele-

manı veya öğrenci tarafından dekanlığa/yüksekokul/MYO müdürlüğüne yazılı başvuru ile ya-

pılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir.

Başvurular, (öğrenci tarafından yapılan itirazlar ilgili dersin öğretim elemanı görüşü alınarak)

ilgili fakülte/MYO yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır

ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kul-

lanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve puan aralıkları aşağıda gösterilmiştir:
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a) Bir dersten başarı notu olarak A+,A, B+, B, C+ ve C notlarından birini alan öğrenci

o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten başarı notu olarak DZ, F ve K notlarından birini alan öğrenci, o dersten

başarısız sayılır.

c) Bir dersten D+ ve D notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edi-

lir. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için; mezuniyet anında AGNO’sunun en az 2,00 ol-

ması gerekir. AGNO’su 2,00’dan küçük ise öğrenci D+ ve D olan derslerinden yeteri kadarını

alarak AGNO’sunu 2,00’a yükseltir. Bu şart sağlanmadan öğrenci mezun olamaz.

(2) DZ (Devamsız) : Öğrencinin devamsızlıktan dolayı başarısız sayıldığını gösterir.

(3) G (Geçti) : Ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması duru-

munda verilir.

(4) S (Süren Çalışma) : Devam eden stajlar ve projeler için “S” notu, başarılı şekilde

tamamlanan stajlar için “G” notu projeler için harf notu kullanılır.

(5) M (Muaf) : Muafiyet sınavları sonucunda kazanılmış kredilere verilir. Muaf notu;

mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

(6) K (Kaldı) : Ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı duru-

munda verilir.

(7) TKR (Tekrar) : Tekrar edilen dersleri gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 35 – (1) AGNO hesaplaması aşağıdaki şekildedir:

a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu

katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu

toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür.

b) AGNO’nun hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane

üzerinden yapılır.

Disiplin

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yürütülür.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan AGNO’su 2.00 veya üzeri olan, dört yıllık lisans programlarında

240 AKTS kredi yükünü,  beş yıllık lisans düzeyinde 300 AKTS, altı yıllık lisans düzeyinde

360 AKTS, önlisans programlarında 120 AKTS kredisini tamamlayarak AGNO’sunu en az

2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve mezuniyete hak kazanır.

(2) Fakültede/yüksekokulda dört yıllık öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü

yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönet-

melik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu AGNO’su en az 2.00 olan öğren-

cilere, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.
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(3) Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır.

Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulunun

yapıldığı tarihtir.  Öğrenimlerini normal süre içinde disiplin cezası almadan AGNO’su en az

3,50 ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3,49 arasında tamamlayan öğren-

cilere ise onur belgesi verilir.

(4) Mezuniyet sonrasında diploma ile ilgili işlemler Üniversitenin, Diploma, Diploma

Defteri ile Sertifika ve Diğer İlgili Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesine göre yürü-

tülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik,

kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler ve benzer diğer sebeplerle kayıt

dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, ilgili yönetim kurulları tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi

koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-

öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili yönetim kurulu kararında dondurulma gerekçesi belirtilir.

Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma süresi

lisans öğreniminde dört yarıyılı, önlisans öğreniminde iki yarıyılı aşamaz.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-

deki ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen

sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin baş-

lamasını takip eden iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden

öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğ-

renimlerine devam etmek istemeleri hâlinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık rapo-

ruyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı

aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrenci-

lerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belge-

lendirmeleri istenir.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam

etmek istemeleri hâlinde, bir dilekçe ile ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul/MYO mü-

dürlüğüne başvurmaları gerekir.

Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılma

MADDE 39 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili

fakülte dekanlığına veya yüksekokul/MYO müdürlüğüne başvurur. Başvurusu değerlendirilen

öğrencinin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye
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kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim

ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı

sona erer. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik yıla ait, yükümlü oldukları eğitim-öğretim

ücretini ödemek zorundadır. Kayıt sildiren öğrencinin ücret işlemleri Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tesis edilir.

Kayıt silme

MADDE 40 – (1) İlgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alan öğrencilerin,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin, 

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim süresi

MADDE 41 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami

dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş

yıllık programlarda azami sekiz ve öğrenim süresi altı yıllık programlarda azami dokuz aka-

demik yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık

programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi

ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzen-

lenir.

(2)  Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o

öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulun-

duğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya

da muaf olduğu dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal

yarıyılı sayılır.

(3) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine

ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı

Kanun, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini

Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-

sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

en az dört yarıyılın bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı ol-

maları, Üniversiteden süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamaları ya da kesinleşmiş
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bir mahkumiyet hâlinin olmaması şartıyla Üniversiteden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren

altı ay içinde müracaat ettikleri takdirde meslek yüksekokullarının benzer veya uygun prog-

ramlarına intibak ettirilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kayıt es-

nasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sa-

yılır. 

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş

olan veya adresi değiştirdikleri hâlde bu durumu Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile bil-

dirmemiş bulunan öğrencilerin, mevcut adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir.

Üniversitede mevcut adreslerine bildirim yapılması hâlinde, kendilerine bildirim yapılmış sa-

yılır. 

E-posta adresi

MADDE 43 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Müdür-

lüğü tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili fakülte/yüksekokul /MYO eği-

tim-öğretimi ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır. 

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal

edilir. 

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri

iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Tek-

noloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bilim, yenilikçilik ve teknoloji transferi konularındaki birikimlerini

merkezi bir yapı altında toplayarak, bilgiyi yeni ve rekabetçi ürünlere dönüştürmek,  katma

değer yaratmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek.

b) Üniversite ve sanayi iş birliklerini geliştirmek. 

c) Öğretim üyelerine, öğrencilere,  toplumun farklı kesimlerine yönelik girişimcilik

eğitimleri vermek.

ç) Araştırma yapan bilim insanları ve sanayi işletmelerinin ulusal ve uluslararası araş-

tırma destek programlarından ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlamak.

13 Eylül 2020 – Sayı : 31243                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



d) Bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji transferi sağ-

layarak, bilgi birikimini artırmak, teknoloji ve yenilikçi düşüncenin gelişmesi kültürünü oluş-

turmak ve böylece uluslararası alanda ülkenin rekabet gücünü artırmak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi iş birliğini teş-

vik etmek.

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak.

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak. 

ç) Girişimcilik, projelere destek, fikri mülkiyet hakları, lisanslama konularında eğitimler

vermek, bu amaçla kongre, seminer, çalıştay, kurs gibi ulusal ve uluslararası toplantılar düzen-

lemek, katılımcılara ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika veya katılım belgesi vermek.

d) Araştırma sonucu elde edilen bulguları rapor, makale, kitap, dergi ve benzeri şekil-

lerde yayımlamak.

e) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak.

f) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama

ve akademik girişimciliği teşvik etmek. 

g) Fikri ve sınai mülkiyet hakları politikasını yönetmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme gibi

hizmetleri sağlamak.

h) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve giri-

şimcilik konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak bun-

ların koordinasyonunu sağlamak. 

ı) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar

yürütmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

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

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür

Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün

kendisine vereceği görevleri yapar. 
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(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden

sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder.  Her-

hangi bir nedenle Müdür altı aydan fazla görevi başında bulunmaz ise görevi sona erer ve

yerine aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve

denetlemek.

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

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak. 

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 

e) Merkezin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeli olarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam

yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir

nedenle süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Müdür gerektiğinde

Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) 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, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek, gerektiğinde proje koordinatörlerini görevlendirmek. 

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre

sunmak. 

e) Alınan kararları Rektör onayından sonra uygulamak.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu;  Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkısı olacak ve fakültelerin yönetim kurulları ta-

rafından önerilen Mühendislik Fakültesinden iki, diğer fakültelerden birer üye ile istekli olan
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Üniversite öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin öğretim üyeleri, kamu veya özel kurum

ve kuruluş temsilcileri, konuda uzmanlığı olan kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Mü-

dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on en fazla on beş

üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile 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. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

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

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 görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalarda edinilen her türlü araç

gereç, demirbaş ve sarf malzemesi Merkeze ait olup, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilme-

sinde kullanılır. 

Hüküm bulunmayan haller 

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

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK, GIDA 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hay-
vancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık, Gı-
da Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür:  Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini, 
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkeze ait alanlarda yürütülen araştırma ve üretim faaliyetlerinin planlı, verimli ve

koordineli şekilde gerçekleşmesine imkân vermek. 
b) Üretim ve araştırmalardan elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre sat-

mak ve değerlendirmek. 
c) Tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygu-

lamaya aktarmak, etüt, planlama, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hiz-
metleri vermek. 

ç) Akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde projeler hazırlamak, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ortak veya iştirakçi
olarak projelerde yer almak. 

d) Öğrencileri tarımsal üretime dayalı hammadde üretimi konusunda eğitmek. 
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e) Disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademis-
yen-sanayi işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak ve üretilen ürünlerin gıda mu-
hafaza teknikleri ile değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, hammadde israfının önüne geçilmesi
konularında çalışmalar yürütmek.

f) İlgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması
gibi faaliyetlerine destek vermek. 

g) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gastronomide kullanılan, katma değeri yüksek baharat ve aromatik bitkilerin üretimi

ve bölge çiftçilerine tanıtımı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürüt-
mek. 

b) Hayvansal tarım konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek. 
c) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin gıdaya işlenmeleri konusunda araştırma, geliştirme

ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
ç) Bölgenin biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faali-

yetlerde bulunmak, tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.
d) Bitki genetiği üzerine araştırma yapmak, yüksek verime sahip bitki türleri üretmek.  
e) Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği

ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve ya-
pılan çalışmalara destek vermek.

f) Üretimi yapılan bitkisel ve hayvansal ürünleri ihtiyaç duyulması halinde teknolojik
işlemlerden geçirerek pazarlamak veya tüketime sunmak, bu amaçla bitkisel ve hayvansal üre-
tim merkezleri kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

g) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu bilgi-
lendirmek amacıyla yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, ta-
rımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve
benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

h) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, hazırlanan
planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kay-
naklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,
bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek arazi ve seralarda il ve bölge için ekonomik de-
ğeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitlerinin üretimi konusunda katkı sağlamak,  tarımsal
ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek. 

ı) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bi-
limsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak.

i) Faaliyet alanları ile ilgili konularda kamu, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler
almak ve bu projelerin uygulamasını yapmak.

j) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar, seminerler, konferanslar,  kongreler
ve benzeri toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek ve faaliyet-
leri ile ilgili yayınlar yapmak.  

k) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör,
sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
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l) Öğrencilere ve topluma Türk Mutfağını tanıtmak için toplantı, seminer ve gezi gibi
çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

m) Gastronomi mutfağı kurmak ve işletmek.
n) Gıda güvenliği ile fonksiyonel gıda ve yem üretimine yönelik fiziksel, kimyasal,

mikrobiyolojik ve duyusal analizlere dayalı ARGE çalışmaları yapmak.
o) Gıdalara kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, yaptırmak ve rapor-

landırmak.
ö) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak, yaptırmak ve raporlandır-

mak.
p) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üni-
versitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Yönetim Kurulunun önerisi üze-
rine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-
cıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi
vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yö-

netmek.
c) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak. 
ç) Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
d) Faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına

sunmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak çalışma programını uygulamak ve Mer-

kezin düzenli çalışmasını sağlamak.
f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
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Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmek ve yıllık faaliyet raporları başta

olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör ya da görevlendireceği bir öğretim üyesinin

başkanlığında, Müdür, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından görevlendirilen
iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Ka-
rarlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu
yönünde karar alınmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini 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) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek. 
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek. 
e) Müdürün iş planını onaylamak ve denetlemek.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 13 Eylül 2020 – Sayı : 31243



Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknoloji-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; enerji ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, araş-

tırma ve geliştirme hizmetleri sunmak, eğitim vermek, kurs ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bu-
lunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu işbirliğinde yapılan Ar-Ge faali-

yetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak.
b) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek.
c) Enerji alanında ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminer düzenle-

mek.
ç) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttır-

maya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.
d) Enerji güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak.
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e) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, sürdürülebilir enerji kaynaklarının temin
edilmesi konusunda projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak
yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bu-
lunmak.

g) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak.
ğ) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve benzeri yeni enerji kaynaklarının bulunması, yeni

enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak.
h) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde

çalışmalar yapmak.
ı) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında

ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak.
i) Enerji alanında çok disiplinli endüstriyel Ar-Ge çalışmaları yapmak.
j) Enerji yatırımları konusunda çalışmalar yapmak.
k) Enerji alanında özel sektöre ve kamuya yönelik danışmanlık hizmetleri vermek.
l) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası ku-

rum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak.
m) Enerji alanında eğitim ve ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikasyon hizmetlerinde

bulunmak.
n) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yap-

mak, bilimsel, teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.
o) Kentsel enerji sakınımı konusunda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Üniversitenin tam zamanlı

öğretim elemanları veya çalışanları arasından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı
çalışanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılarını

koordine etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
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d) Her akademik yıl başlamadan bir ay öncesinde Merkezin yıllık faaliyet planı ve büt-
çesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Her akademik yıl sonunu takip eden bir ay içinde, yürütülen faaliyetlerle ilgili rapor
düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını dü-
zenlemek.

g) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-
netim Kuruluna öneride bulunmak, birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
i) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını ve komisyonları koordine etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında, Müdür, her fakül-

teden ve meslek yüksekokulundan belirlenecek birer öğretim elemanı, Üniversitenin kurul, ko-
mite ve konseylerinde görevli olanlardan belirlenecek bir kişi ve enerji alanında çalışmalar ya-
pan dört sektör temsilcisi olmak üzere en az on kişiden oluşur.

(3) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından bir yıl süre ile görev-
lendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Rektörün yoksa
Rektör Yardımcısının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gör-
düğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet ve bütçe planlarını değerlendirmek.
c) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
d) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
e) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
g) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
ğ) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
h) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
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ı) Açılması planlanan eğitim programlarında görevlendirilecek öğretim elemanlarını ve
eğitmenleri belirlemek.

i) Faaliyet sonunda verilecek belgeleri belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili faaliyette bulunan

ve en az 1/3’ü Üniversite çalışanlarından olmak üzere Rektör tarafından belirlenecek en fazla
15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer. Danışma Kurulu sekreterliği
Müdür tarafından yürütülür.

(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez top-
lanır ve Merkezin faaliyetleri ve verilecek olan hizmetlerin planlanması, pazarlanması ve ge-
liştirilmesi ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu toplantısı
için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-

lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde
faaliyetlerini sürdürürler.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
kişilerce karşılanır.

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

türlü alet, ekipman  ve demirbaş Merkezin demirbaşına dahil edilerek kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli

Heyeti bu yetkisini, kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların

görevlerine ve çalışma şekillerine 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) Açık ve uzaktan öğrenme: Öğrenenlerin, birbirinden ve öğrenme kaynaklarından za-

man ve/veya mekân bağlamında ayrı olarak ve uzaktan iletişim sistemlerini kullanılarak ger-

çekleştirdiği öğretim şeklini,

b) E-öğrenme: Elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretimi,

c) Merkez: Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin açık ve uzaktan öğrenim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütül-

mesini sağlamak.

b) Açık ve uzaktan öğrenim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yap-

mak.
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c) Kurum ve kuruluşların uzaktan öğrenim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

ç) Ön lisans, lisans, lisansüstüne ilişkin e-öğrenme temelli ders ve programları geliştir-

mek.

d) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan kurs, seminer ve sertifika

programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu ilgili mevzuat çerçevesinde sağla-

mak.

f) Kamu kurumları ve özel sektör kurumlarının öğrenim programlarının e-öğrenmeye

uyarlanması ve uzaktan öğrenim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etki-

leşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

ğ) Bilgi birikimini topluma aktarmak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benim-

setmek amacıyla faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite tarafından açık ve uzaktan öğrenim yoluyla yürütülmekte olan derslerin

standartlarının ve içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında yardımcı olmak ve bu amaçla

paydaşlara gerekli eğitimleri vermek.

b) Öğrenim yönetim sistemi ve bilişim teknolojileri altyapılarını ilgili birimlerin desteği

ile hazırlamak.

c) Gerek Üniversite içi gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve

otomasyonları sağlamak, akreditasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık hizmeti

vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitede internet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle yürütülecek olan önlisans,

lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına

ilişkin esasları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlemek.

d) İlgili mevzuat kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve

kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan

öğrenim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programların koordinasyonunu sağlamak.

e) Açık ve uzaktan öğrenim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirle-

mek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini

sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde

işlemesini sağlamak.

g) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan öğrenim amacıyla ön lisans, lisans, lisans tamam-

lama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan

öğrenim yöntemiyle yürütmek; bu çerçevede, ders yükleme, sanal sınıf, çevrim içi sınav ve

benzeri uzaktan öğrenim uygulamalarının koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Uzaktan öğrenim programlarında görevli öğretim elemanlarına, e-öğrenme platfor-

munun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konula-

rında eğitim, öğrenim ve danışmanlık hizmeti sunmak.
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h) Uzaktan öğrenim programlarına katılan öğrencilere uzaktan öğrenim sistemiyle ilgili

eğitimler vermek.

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve

değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan öğrenim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-

mak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

j) Uzaktan öğrenim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

iş birliği yapmak.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleş-

tirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıllık süre için Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(4) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Mü-

dür Yardımcısı olarak Rektörün onayına sunmak suretiyle görevlendirebilir. Müdür görevi ba-

şında olmadığı zaman, Müdür Yardımcısı kendisine vekalet eder.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcısının da

görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde

uygulamak, çalışmaları denetlemek.

ç) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanmasını

sağlamak.

d) Merkez tarafından yürütülebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak;

bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek.

e) Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin görevlendirilmesini Rektörlük ona-

yıyla gerçekleştirmek.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Mü-

dürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıllık süre için görevlendirilir, süreleri dolan üyeler ye-

niden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında

görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı

üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımı ile toplanır

ve en az üç oy ile karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum

ve kuruluşlarla açık ve uzaktan öğrenime ilişkin iş birliği esaslarını belirlemek, protokol tas-

laklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan açık ve uzaktan

öğrenime ilişkin danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini ve dağıtım esaslarını tespit

ederek Rektörlüğe önermek.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkezle ilgili araştırma ve uygulama projeleri ve benzeri çalışmalarda görevlendi-

rilecek personeli ve birimleri belirlemek.

f) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup ve komisyonlarını belirleyerek, görev-

lendirilecek personeli ve birimleri Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörlüğe

önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

kişilerce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman  ve demirbaş Merkezin demirbaşına dahil edilerek kullanımına tahsis edilir.  

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7175 
  



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2020 – Sayı : 31243 

 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7060 

—— • —— 

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinden: 

 
 7053 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MORFİN KOVASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

4000 Adet 42 Litrelik (25 kg kapasiteli) ve 1000 adet 20 litrelik ( 10 kg kapasiteli) morfin 

kovası ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/471330 

1-İdarenin 

a) Adresi  : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası  : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 4000 Adet 42 Litrelik (25 kg kapasiteli) ve 1000 adet 20 

litrelik (10 kg kapasiteli) morfin kovası 

b) Teslim yeri  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati  : 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 7170/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 
yapılacaktır. 

1-İdarenin;  
a) Adı : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No: 1 Beşiktaş / 

İSTANBUL 
c) Telefon ve faks numarası : Tel:0 212 213 44 00 - Fax: 0 212 213 69 20 
ç) Elektronik posta adresi  : metin.balkiz@jandarma.gov.tr 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:  
Ekonomik ömrünü doldurmuş Toplam 68 (almışsekiz) adet muhtelif marka ve modelde 

HEK taşıtlar; 
Cins, Marka ve Miktar Olarak; 6 Adet Ambulans (Ford Transit), 16 Adet Otomobil (4 

adet Renault Megan,12 Adet Renault Clio), 5 Adet Minibüs (Ford Transit), 12 Adet Arazi Tipi 
Kamyonet (4 Adet Mitsubishi L200 Mağnum, 8 Adet İsuzu Dmax), 26 Adet Panelvan Tipi 
Kamyonet (18 Adet Fiad Doblo, 8 Adet Ford Connect), 3 Adet Hafif Tip Kamyon (2 Adet İveco, 
1 Adet Bmc Fatih) dir. 

Model Olarak; 1 Adet 1999, 3 Adet 2001, 1 Adet 2002, 3 Adet 2003, 1 Adet 2004, 5 Adet 
2005, 14 Adet 2006, 13 Adet 2007, 26 Adet 2008, 1 Adet 2010 modeldir 

Bu taşıtların tamamı HEK durumda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek 
durumdadır. 

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 
Özellikleri:  

9 (dokuz) adet Fiat Doblo Combi Easy 1.3 Mjet 95HP taşıt, 10 (on) adet 215/65 R 16 
(Ford Custom Taşıt) ebatlarında üretim tarihi 6 (altı) ayı geçmeyen yol tipi dış lastik. Taşıtlar 
2020 model ve kullanılmamış olacaktır. 

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:  
Mübadelede teklif edilen araçlar Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No: 1 Beşiktaş / 

İSTANBUL adresinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:  
Mübadele karşılığı verilecek Taşıtların Tamamı İstanbul Çekmeköy İlçesinde bulunan 

İstanbul Alemdağ J.Komd.Alay.K.lığı yerleşkesinden teslim alınacaktır. 
6-Mübadelenin;  
a) Yapılacağı yer: Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No: 1 Beşiktaş / İSTANBUL 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Seminer ve Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati: 30 Eylül 2020 günü saat: 11:00 
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 1.165.100,00 TL 

(birmilyonyüzaltmışbeşbinyüzTL) 
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 1.166.360,00 TL 

(birmilyonyüzaltmışaltıbinüçyüzaltmışTL) 
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden 34.990,80-TL (otuzdörtbindokuzyüz 
doksanliraseksenkuruş) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu 
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ç) 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, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

 1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
  2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İstanbul İl Jandarma 

Komutanlığı Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde 
görülebilir ve İstanbul İl J. K.lığının bağlı olduğu Milli Savunma Üniversitesi Hazine İç 
Ödemeleri Saymanlığının IBAN TR48 0001 0011 6500 0010 0051 02 kurumsal hesabına 
ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek isteklilerin mübadele dokümanını ihale saatinden önce satın almaları 
ve bedelini yukarda yazılı hesaba ihale saatinden önce yatırmaları ve makbuzunu/dekontunu teklif 
zarfı içine koymaları zorunludur. 

12- Teklifler, 30 Eylül 2020 günü saat: 11.00’e kadar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No: 1 Beşiktaş / İSTANBUL adresine verilecektir.  

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.  
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; İstanbul Alemdağ J. Komd. Alay 
K.lığı Yerleşkesi Çekmeköy / İSTANBUL adresinde görülebilir. 

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 7169/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak sok. No: 16/4 34805 BEYKOZ İSTANBUL” adresinde 

mukim, EÜ/3969-2/2407 lisans numaralı EGE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, 
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Koreşehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan sok. No: 4 Zincirlikuyu ŞİŞLİ İSTANBUL” 

adresinde mukim, EÜ/2709-2/1670 lisans numaralı HAKAN MADENCİLİK VE ELEKTRİK 
ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
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Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Şirinevler Mah. Mehmet Akif Cad. Haydar Akın İş Merkezi No: 25 Kat: 2 

BAHÇELİEVLER İSTANBUL” adresinde mukim, EÜ/3712-7/2266 lisans numaralı ŞIRNAK 
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 
inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
 “BOTAŞ TESİSLERİ MEVKİİ SULTANKÖY MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ” 

adresinde mukim, EÜ/5578-1/03275 lisans numaralı TRAKYA ELEKTRİK ÜRETİM VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 
inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“SAHRAYI CEDİT MAH. GÜZİDE SK. 14/5 KADIKÖY İSTANBUL” adresinde 

mukim, EÜ/5610-5/03280 lisans numaralı TUNAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 
inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“KAVAKLIDERE İRAN C. 2/2 ÇANKAYA ANKARA” adresinde mukim, EÜ/5288-

3/03190 lisans numaralı UNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ, 14/3/2013 
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji 
Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası 
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" 
nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
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İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak 
Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda 
yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz 
hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“1456. sok No: 10/1 Kat 10 D:9 Punta Plaza Alsancak İZMİR” adresinde mukim EÜ/590-

2/594 lisans numaralı ALİAĞA ÇAKMAKTEPE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, 
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“KAVAKLIDERE ATATÜRK BUL. 25/211 ÇANKAYA ANKARA” adresinde mukim, 

EÜ/6283-5/03510 lisans numaralı BİRECİK BARAJ VE HİDROELEKTRİK SANTRALI TESİS 
VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 
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5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci 
maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki 
olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“ESENKENT S.DEMİREL CAD. KEMAL SUNAL SK. 15/3 ESENYURT İSTANBUL” 

adresinde mukim, EÜ/5278-1/03218 lisans numaralı DOĞA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 
inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7150/9/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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