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YÖNETMELİKLER
Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2013 tarihli ve 28753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan
Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet, askerlik
ve tutukluluk hali ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınav-
ların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Ara sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-
zeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekan-
lık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Ara
sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasında yapılır ve o ana kadar okutulan ko-
nuları kapsar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Rektörlükçe Üniversi-
teyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç, yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret
sınav hakkı tanınmaz. Ancak öğrencinin kendisinin veya refakat etmediği takdirde hayatı teh-
likeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya
tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık raporuyla belge-
lendirilmesi şartıyla bütünleme sınavları için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sı-
navı yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme

sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir. Ders geçme notu 100 üzerinden en az 50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile
yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamıdır. Ara sınav notu he-
saplanırken sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuar,
atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri
eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota
etkisi %50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yıl sonu veya bütün-
leme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğ-
renci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya
çevrilir.

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not
aralıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu Mutlak Değerlendirme
Katsayı Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları
4.00 AA Mükemmel 85 – 100
3.50 BA Çok İyi 75 – 84
3.00 BB İyi 70 – 74
2.50 CB Orta 65 – 69
2.00 CC Başarılı 60 – 64
1.50 DC Başarılı 55 – 59
1.00 DD Başarılı 50 – 54
0.50 FD Başarısız 40 – 49
0.00 FF Başarısız 0 – 39
0.00 FG Yarı yılsonu sınavına

girmedi (başarısız) --
0.00 DZ Devamsız (başarısız) --

MZ Mazeretli
S Yeterli (başarılı) 50- 100
U Yetersiz (başarısız)

(3) Harf notlarından;
a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı harf notlarıdır.
b) FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.
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c) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşullarını yerine getirerek o dersin
yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri
için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim sü-
resince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması
(GNO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alı-
narak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

ç) DZ: Derse devam ve uygulamayla ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık
nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için
kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not da, FF notu olarak işleme alınır.

d) S (Yeterli, başarılı): Bu not, aşağıdaki durumlarda kullanılır:
Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulunca başarılı kabul
edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu top-
lam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesabına katılmaz.

e) U (Yetersiz, başarısız): S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız
olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 41 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren bir hafta içinde

bağlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, sınav evrakının yeniden incelen-
mesini isteyebilir. Öğrenci; Bölüm başkanlığı ilgili öğretim elemanından sınav kâğıdında maddi
hata yapılıp yapılmadığını belirtmesini talep eder. Öğretim elemanı sınav kâğıdı inceleme so-
nucunda maddi hata var ise bölüm başkanlığına resmi yazıyla bildirir. Not değişiklikleri; ilgili
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuç öğrenciye tebliğ edilir ve sınav sonucunda değişiklik
varsa, durum on gün içerisinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış

ve şu an Üniversite bünyesinde öğrenime devam eden öğrencilere hangi yönetmelik hükümle-
rinin uygulanacağına ilgili birimlerin talepleri ile Senato karar verir.

(2) Ardahan Üniversitesine, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ve daha sonraki yıllarda
kayıt yaptırmış olan bütün öğrencilere yayımlandığı tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

(3) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yönet-
melik hükümlerine göre almış oldukları başarı harf notlarına ait hakları saklıdır ve yeni GANO
hesaplamasında bu başarı harf notları dikkate alınır. Yeni GANO hesaplamasında bu Yönet-
meliğin 37 nci maddesinde verilen katsayılar geçerlidir.

(4) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yönet-
melik hükümlerine göre almış oldukları (DD) ve (DC) notları, (CC) kabul edilerek intibakları
yapılır ve karnelerine işlenir. Söz konusu öğrenciler (FD) veya (FF) olan dersleri yeniden almak
zorundadır.

(5)  2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin dönem akade-
mik başarı not ortalaması, sınıf ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere
üç ortalama elde edilir. Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öğren-
cinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpı-
mından oluşan toplam kredi bulunur, daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi derslerin
kredi değerleri toplamına bölünür. Bu değer, dönem akademik başarı not ortalaması olarak ad-
landırılır. Sınıf ortalaması, yarıyıl akademik başarı not ortalamasındaki yol izlenerek öğrencinin
bir eğitim-öğretim yılında almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel aka-
demik başarı not ortalaması ise yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki
yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. 2547 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, Beden Eğitimi ve Güzel
Sanatlar dersleri bu hesaplamanın dışında tutulur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/9/2013 28753
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLANMA VE BELLEK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve bu organların çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Proje ve eğitim grupları: Merkezin proje ve eğitim gruplarını,
e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi 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) Toplumda en çok görülen ve daha çok yaşlanma dönemine ait olan dejeneratif beyin

hastalıklarının nedenleri ve tedavileri üzerine araştırma yapmak.
b) Hastalıklar ile ilgili konularda sağlık profesyonellerini, hastaları ve ailelerini eğitmek.
c) Bellek ile ilgili hastalıklar için birincil ve ikincil korunma yollarını toplumla paylaşmak.
ç) Bilişsel sorunları olan bireyler için bakımda en yüksek kaliteyi sağlamak.
d) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini

geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen
bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak.
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e) Bilimsel ve maddi kaynak sağlamak için; ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araş-

tırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ku-

ruluşları ve alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik

bilgi ve hizmet değişimi sağlamak.

f) Alana yönelik kurs, kongre, konferans, sempozyum, seminer ve yaz okulları düzen-

lemek, bilimsel yayınları desteklemek.

g) Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması

ve uygulanması için Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek.

h) Bu amaçlarla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ve psikolojik açıdan

iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmelikte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

e) Üniversite tarafından verilecek diğer ilgili görevleri 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, müdür yardımcıları ve görevleri

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

yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya sü-

resinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve kurul toplantılarına katılmak ve Merkezin

çalışmalarının amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, Üni-

versite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak

görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine yardımcılarından birisi vekâlet

eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurulların gündemini

oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
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b) Merkezin, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idarî
düzenlemeleri yapmak, idarî ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, yıl-
lık faaliyet raporunu ve çalışma programını ve gerekli stratejik planları hazırlamak.

ç) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.
d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.
e) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkezi temsil etmek.
g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen, en fazla oniki üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-
meden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim
Kurulu üyesinin/üyelerinin yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli
gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu top-
lantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idarî ünitele-

rinin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerinin etkin çalışması için yerleşim plân-
larını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

e) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek, Merkezin kadro ve mali kay-
naklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

f) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belir-
lenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.

g) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ilke ve esaslarını be-
lirlemek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Merkezin amacı ile ilgili çalış-

malar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu
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kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya yaşlı sağlığı ve bakımı alanında kuramsal
ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler ve Üniversite öğretim üye ve elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla oniki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bu-
lunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişarî niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Proje ve eğitim grupları, Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için

Yönetim Kurulu kararıyla, proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje
gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlen-
dirilebilir.

(2) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek
ve bunları uygulamaya koymaktır. Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü, proje sü-
resine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunar ve
bu durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre devamında yarar
görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona
erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş-
birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idarî işlerinde görevli olanlar, Müdüre karşı
sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


