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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi 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 (AVÜTEM): Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,
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c) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

AVÜTEM’in Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) AVÜTEM’in faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler

oluşturmak.

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-

retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptır-

mak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

c) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini

geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygula-

malar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-

sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-

liştirmek.

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-

sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere

Türkçe öğretmek.

g) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde

bulunmak.

ğ) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile il-

gili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine (AODK) uygun sertifika vermek.

ı) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğ-

retmek.

i) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve

çalışanlara Türkçe öğretmek.

j) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri son sınıf öğ-

rencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

k) Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde gruplara ve kişilere Türkçe öğretmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder.  Müdürün

altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden

sona erer. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür

yardımcısı görevlendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

c) AVÜTEM’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve de-

netimini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

d) AVÜTEM çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

e) Her öğretim yılı sonunda AVÜTEM’in genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üye-

den oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen

üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Mü-

dürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) AVÜTEM’in faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) AVÜTEM’de görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Mü-

dürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlamak.

ç) AVÜTEM’e alınacak öğrenci sayısını her yıl belirlemek.

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) AVÜTEM’e; Üniversiteye yurt dışından başvurup, Yönetim Kurulu

kararı ile kabul alanlar, üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve
akademisyenler, Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki ya-
bancılar, yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları ile Türkçe öğrenmek isteyen diğer kişiler öğ-
renci olarak kayıt yaptırabilir. Kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, AVÜTEM’deki bütün
uygulama ve şartları kabul etmiş olur.

Kayıt
MADDE 12 – (1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen bel-

geler ve uyulacak esaslar, AVÜTEM tarafından belirlenerek ilan edilir.
Öğretim ücreti
MADDE 13 – (1) AVÜTEM’de öğretim ücretlidir ve yıllık olarak Mütevelli Heyeti ta-

rafından belirlenir. Yıllık ve/veya ders/kredi başına düşen öğretim ücretleri her yıl Üniversite
Senatosu tarafından belirlenip Mütevelli Heyetinin onayına sunulur ve onaydan sonra ödeme
şekliyle birlikte ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Kurlar, derslerin yürütülmesi ve sertifika
MADDE 14 – (1) Avrasya Üniversitesi AVÜTEM’de dersler kur sistemine göre yürü-

tülür. Kur seviyeleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) doğrultusunda belirlenir.
(2) Hafta içi ve/veya hafta sonu olmak üzere yürütülen kurlar; Temel Dil Kullanımı

(A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2), Yetkin Dil Kullanımı (C1, C2) seviyeleri olup,
her kur asgari 160 (yüz altmış) ders saatidir.

(3) Derslere devam zorunluluğu  % 70 (yüzde yetmiş)’tir. Devamı eksik olan öğrenci
kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün
ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

(4) Kurları başarı ile bitirenlere sertifika verilir.
Yabancı öğrencilerin programlara başlaması
MADDE 15 – (1) Üniversitemizin herhangi bir lisans veya lisansüstü programına ka-

yıtlı olan ve AVÜTEM’den Bağımsız Dil Kullanımı (B2) sertifikasını alan öğrenciler, kayıtlı
bulundukları bölüme başlar.

Başarı ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarısının ölçülmesi; derse devam, yarıyıl içi çalışma-

lar, kısa sınav ve kur bitirme sınavı sonuçlarına göre yapılır. Değerlendirmede; dinleme, okuma,
karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazılı anlatım esas alınır. Bunların ağırlıkları Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM–ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: İlgili fakülte veya yüksekokulu,
b) Fakülte: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) İlgili Kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, Fakültelerde fa-

külte kurulu ve fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu ve yüksekokul
yönetim kurulunu,

ç) Ön Koşullu Ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersleri,

d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
f) Yüksekokul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yö-
netim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, dört, beş ve altı
yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem
için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğren-
cilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda bu madde hükümlerine
göre katkı payı alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl,

en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının
başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversitenin ilgili kurulları tarafından her yıl belirlenir ve ilan
edilir. Gerektiğinde bu süre, ilgili kurullar tarafından uzatılabilir.

(2) İlgili kurulların kararı ile öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim
süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans prog-
ramlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri varsa ön koşu-
lunu sağlamak şartıyla almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dö-
nemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin ait olduğu programında belirtilen yüktür.”
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“(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yap-
tırmak istedikleri derslere, ön koşulu sağlanamayan dersler hariç, öncelikle alt dönemdeki ders-
leri seçerek 30 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yap-
tırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, alt dönemdeki derse normal öğretim
ise ikinci öğretimde, ikinci öğretim ise normal öğretimde ders kaydı yaptırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler ilk iki yarıyılda, başarılı oldukları veya ön koşulunu sağlayamadıkları
dersler dışındaki alt yarıyıldaki derslerinden ders değiştirme ve silme yapamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo ça-
lışmalarının ise % 80’ine katılmak zorundadır. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan
derslerde; klinik, uygulama ve yarıyıl içi etkinlikleri dahil devam zorunluluğu aranmaz ve
tekrar alınan dersin yarıyıl içi ile yarıyıl sonu çalışma/sınavlarına katılmak zorunludur. Ancak
birimin belirlediği uygulamalı derslerde, devam zorunluluğu şartı aranır. Tekrar edilen derslerin
daha önceki dönemlerde alınan notları geçersizdir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren
öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazana-
mayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili bölüm başkanlığı tara-
fından ilan edilir.

(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları
derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir. İZ veya
DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorunda-
dır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğ-

rencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve
benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim ele-
manı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde
belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendiril-
mesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki
ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi
sistemine girilir.

(3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının programları, ilgili bölüm başkanlığı ve de-
kanlık/müdürlükçe koordineli olarak belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta
önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili kurulların kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pa-
zar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile is-
tenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğ-
renci sınava giremez.

(5) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa
da iptal edilir.

(6) Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl, bölüm başkanlığınca saklanır.
(7) Engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması ile ilgili esaslar, ilgili kurulların onayı

ile belirlenir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının

ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların
düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, yapılacak incelemeden sonra ilgili kurullarca
karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine
girilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren

beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yön-
tem ile yazılı olarak ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin
aslı, beş iş günü içerisinde dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular
geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren
başlar.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili kurullar tarafından
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri
yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin on üçüncü haftası içinde ya-
pılır.

(3)  Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili kurullar tarafından
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri
yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen altıncı,
yedinci ve sekizinci iş günlerinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle
uzaması ve mazeretinin ilgili kurullar tarafından kabul edilmesi durumunda belirlenen tarihte
yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için
mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili ku-
rulların kararı ile belirlenir.

(5) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.
(6) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınav-

lara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem
yapılır.

(7) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra Üniversitemize yeni
kayıt olan öğrenciler, yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak bi-
rimlerine başvuranlar yarıyıl içi sınavına girebilirler. Yazılı olarak birimine başvurmadığı halde
yarıyıl içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu mazeret sınavına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin harf notu
aralıklarına göre verilir.

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not

ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uy-

gulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz.
Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir. 
ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavında GM notu alan

öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi
mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra dönüştürülür. Yarıyıl sonu mazeret sınavı sonunda
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aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğren-
cinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Yarıyıl sonu
mazeret sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki
başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.

e) SD notu: Ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı
derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Not dökümünde gösterilir; ancak not durum
belgesinde gösterilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler; ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki FF, YZ ve DZ notu al-
dıkları dersleri, takip eden ilköğretim yılında, 15 inci maddedeki esaslar çerçevesinde tekrar
ederler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı

dil seviye tespit sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf
olurlar. Ayrıca, ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en
az 50 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin
başarı notları için, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre iş-
lem yapılır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün öğretimde öğrenci olarak kayıtlı
olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğ-
rencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum
belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğ-
rencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar
tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar
çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, mua-
fiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, kabul etmemeleri halinde o
dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi
sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında be-
lirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden,
daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde
başarı notuna dönüştürülür.

(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eş değerliliği kabul
edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir. İntibak yapılan
derslerden öğrencilerin daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesin-
deki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Dikey geçiş ile lisans programlarına yer-
leşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak li-
sans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden
hesaplanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenciler, öncelikle ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki notu FF, YZ

ve DZ olan veya hiç almadıkları alt yarıyıldaki derslerini almak zorundadır. Başarısız olunan
dersler tekrar alındığında alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

b) Ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki bir dersten FF, DZ veya YZ notu
alan öğrenci, bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
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c) Tekrar edilmesi gereken devam zorunluluğu olan dersler birbirleriyle çakışırsa, ön
koşulu sağlanamayan dersler dışında, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce ba-
şarılı olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar
tarafından belirlenir.

(2) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki
ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki başka bir seçmeli dersi alabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Fakülteden/yüksekokuldan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.
(2) Açık öğretimde kontenjan sınırlaması olmayan ve uzaktan öğretim programları hariç

olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunun lisans programında kayıtlı öğrenci olduğu
belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri ilgili birime ya-
zılı olarak başvurur. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı
sona erer. Üniversiteye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

(4) Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse kayıt olduğu yükseköğretim prog-
ramındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer bel-
geleri verilir.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının ka-
rarı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bu öğrencilerin, mezun durumunda olduğu ilgili yarıyılın yarıyıl sonu mazeret sı-
navları sonuna kadar bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sağlık sebebiyle akademik izin başvurusunda bulunacak öğrencilerin sağlık rapo-
runun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618

2- 28/9/2014 29133

3- 25/1/2015 29247

4- 8/6/2015 29380
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: İlgili meslek yüksekokulunu,
b) İlgili Kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, meslek yüksekokul-

larında meslek yüksekokulu kurulunu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
c) Meslek yüksekokulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı meslek yüksekokul-

larını,
ç) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir

veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersleri,
d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Öğrenci, öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içe-

risinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Üniversitenin yetkili kurulları tarafından
kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans
programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngö-
rülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl,

en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının
başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversitenin ilgili kurulları tarafından her yıl belirlenir ve ilan
edilir. Gerektiğinde bu süre, ilgili kurullar tarafından uzatılabilir.

(2) İlgili kurulların kararı ile öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde
tamamlamak zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri varsa ön koşu-
lunu sağlamak şartıyla almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dö-
nemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin ait olduğu programında belirtilen yüktür.
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Ancak öğrencilerin genel not ortalaması 1.75’in altında ise bu öğrenciler normal dönemdeki
ders kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilir. Genel not ortalaması 1.75 veya üzerinde ise,
normal dönemdeki ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak
istedikleri derslere, ön koşulu sağlanamayan dersler hariç, öncelikle alt dönemdeki dersleri se-
çerek 28 inci maddedeki ders tekrarına ilişkin esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır.
Kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, alt dönemdeki derse normal
öğretim ise ikinci öğretimde, ikinci öğretim ise normal öğretimde ders kaydı yaptırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Öğrenciler ilk iki yarıyılda, başarılı oldukları veya ön koşulunu sağlayamadıkları
dersler dışındaki alt yarıyıldaki derslerinden ders değiştirme ve silme yapamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo ça-
lışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan
derslerde; klinik, uygulama ve yarıyıl içi etkinlikleri dâhil devam zorunluluğu aranmaz ve
tekrar alınan dersin yarıyıl içi ile yarıyıl sonu çalışma/sınavlarına katılmak zorunludur. Ancak
birimin belirlediği uygulamalı derslerde, devam zorunluluğu şartı aranır. Tekrar edilen derslerin
daha önceki dönemlerde alınan notları geçersizdir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren
öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazana-
mayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden önce meslek yüksekokulu müdür-
lüğünce ilan edilir. 

(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları
derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir. İZ veya
DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorunda-
dır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 18 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğ-

rencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve
benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirle-
nir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim ele-
manı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde
belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendiril-
mesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki
ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi
sistemine girilir.

(3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının programları, ilgili birim tarafından belirlenir
ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili kurulların
kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. 

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile is-
tenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğ-
renci sınava giremez. 

8 Temmuz 2016 – Sayı : 29764                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(5) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa
da iptal edilir. 

(6) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl müdürlükçe saklanır.
(7) Engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması ile ilgili esaslar, ilgili kurulların onayı

ile belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının

ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların
düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, müdürlükçe yapılacak incelemeden sonra
ilgili kurullarca karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğ-
renci bilgi sistemine girilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 20 – (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren

beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yön-
tem ile yazılı olarak ilgili birime yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı, beş iş
günü içerisinde ilgili birime teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak,
sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili kurullar tarafından
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri
yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin on üçüncü haftası içinde ya-
pılır. 

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili kurullar tarafından
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri
yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen altıncı,
yedinci ve sekizinci iş günlerinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle
uzaması ve mazeretinin ilgili kurullar tarafından kabul edilmesi durumunda belirlenen tarihte
yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için
mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili yö-
netim kurulu kararı ile belirlenir. 

(5) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.
(6) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınav-

lara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem
yapılır.

(7) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra Üniversiteye yeni kayıt
olan öğrenciler, yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak birimlerine
başvuranlar yarıyıl içi sınavına girebilirler. Yazılı olarak birimine başvurmadığı halde yarıyıl
içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Yarıyıl sonu mazeret sınavına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin harf notu
aralıklarına göre verilir.
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(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır: 
a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not

ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder. 
b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uy-

gulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz.
Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder. 

c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir. 
ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavında GM notu alan

öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi ma-
zeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra dönüştürülür. Yarıyıl sonu mazeret sınavı sonunda al-
dığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğren-
cinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Yarıyıl sonu
mazeret sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki
başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. 

e) SD notu: Ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı
derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Not dökümünde gösterilir; ancak not durum
belgesinde gösterilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Öğrenciler, ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki FF, YZ ve DZ notu al-
dıkları dersleri, takip eden ilköğretim yılında 14 üncü madde çerçevesinde tekrar ederler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün öğretimde öğrenci olarak kayıtlı
olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğ-
rencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum
belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili birime başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki
yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından kabul
edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 22 nci maddedeki esaslar çerçevesinde ba-
şarı notuna dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden
notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, kabul etmemeleri halinde o dersi/dersleri yeniden
alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir. 

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden
daha önce almış oldukları notlar, 22 nci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüş-
türülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Öğrenciler, öncelikle ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki notu FF, YZ

ve DZ olan veya hiç almadıkları alt yarıyıldaki derslerini almak zorundadır. Başarısız olunan
dersler tekrar alındığında alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.
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b) Ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki bir dersten FF, DZ veya YZ notu
alan öğrenci, bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

c) Tekrar edilmesi gereken devam zorunluluğu olan dersler birbirleriyle çakışırsa, ön
koşulu sağlanamayan dersler dışında, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce ba-
şarılı olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar
tarafından belirlenir. 

(2) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki
ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki başka bir seçmeli dersi alabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 30 – (1) Meslek yüksekokulundan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniver-

site ile ilişiği kesilir. 
(2) Açık öğretimde kontenjan sınırlaması olmayan ve uzaktan öğretim programları hariç

olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunun ön lisans programında kayıtlı öğrenci olduğu
belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri ilgili birime ya-
zılı olarak başvurur. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı
sona erer. Üniversiteye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur. 

(4) Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse kayıt olduğu yükseköğretim prog-
ramındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer bel-
geleri verilir.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının ka-
rarı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Bu öğrencilerin, mezun durumunda olduğu ilgili yarıyılın yarıyıl sonu mazeret sı-
navlarının sonuna kadar ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618

2- 28/9/2014 29133

3- 25/1/2015 29247

4- 8/6/2015 29380
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları 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; Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,
b) Merkez (ÇESAM): Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin müdürünü,
ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bitlis Eren 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) Çevre ile ilgili alanlarda disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygula-

malar yapmak,
b) Yerel yönetim bileşenleri ile koordinasyon halinde çevre sorunlarının çözümü doğ-

rultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak,
c) Çalışma sonuçlarını ilgili yurtiçi ve yurtdışı yabancı kuruluşlara aktarmak,
ç) Çevre konusunda yayın, eğitim, danışmanlık, proje, üretim gibi çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çevre sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulama-

lar yapmak ve yaptırmak; bunları teşvik ve koordine etmek,
b) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler, diğer araştırma kurumları ve uluslararası ku-

ruluşlarla ayrıca yerel yönetimlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
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c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna ben-
zer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası
ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışma-
larla ilgili sertifikalar vermek,

d) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve
öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek, öğren-
cilere staj imkânı sağlamak,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın
yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası
oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

f) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirmek ve uygula-
mak; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile diğer ilgili mevzuat uyarınca işletme ve
tesis kontrol çalışmaları yapmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları
yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uy-
gulamalar yapmak,

h) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları
yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri
kurmak ve yönetmek, merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve ta-
şınmaz malları edinmek,

ı) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun di-
ğer çalışmaları yapmak.

i) Su kirliliği, hava kirliliği (özellikle Bitlis İl merkezi ve Tatvan için), toprak kirliliği,
gürültü kirliliği, toprak erozyonu, kullanıma uygun olmayan çöp deponi sahaları ve benzeri
konularda araştırma ve inceleme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve kirliliğin ve düzensizliğin
giderilmesi yönünde alternatif metotlar belirlemek,

j) Deniz, göl (özellikle Van Gölü için), akarsu ve yeraltı suyu kirliliği ile düzenli çöp
deponi sahalarının kurulması ile ilgili araştırma-geliştirme, fizibilite, master plan, çevre yönetim
planları ve benzeri raporların hazırlanması için çalışmalarda bulunmak,

k) Su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği ölçüm çalışmalarını yürütmek,
l) Yeni kurulacak tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), fizibilite ve benzeri

raporları hazırlamak,
m) Toprak kirliliğinin giderimine ve kirlenmiş sahaların rehabilitasyonuna yönelik pro-

jeleri hazırlamak ve uygulamak,
n) Toplumu oluşturan bireylerin yaşamları süresince olumlu davranış değişimlerine sa-

hip olmalarını sağlamak, bu kapsamda insanların doğal, tarihi, ekonomik, sosyal, kentsel, kırsal,
tüm çevreyle olan ilişkilerinin kavratılarak çevreye sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla eğitim
kampanyalarını düzenlemek,

o) Çevre kirliliğinin Bitlis’in tarihi ve kültürel dokusuna olan etkilerini belirlemek ve
çözüm alternatiflerini araştırmak,

ö) Bitlis İli enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilebilir enerji kaynaklarının kullanı-
mına yönelik araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak.
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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 ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda gö-

revli bulunan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlen-
dirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri,
müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür
yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (l) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantı-

lara başkanlık etmek,
ç) Merkezin yıllık bütçe tekliflerini hazırlayarak ilgili makamın onayına sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
f) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından

önerilen altı öğretim elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişi ile Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı tarafından önerilen üç öğretim elemanı arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek bir kişi ve Müdür olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür yardımcıları
oy hakkı olmadan toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir or-
gandır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak,
b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde merkezin yönetimi

ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma

gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları,
koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Müdürün önerilerini inceleyerek karara
bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,
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ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme
esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek
ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün ona-
yına sunmak,

e) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konu ile ilgili Üniversitede görevli öğretim ele-

manları ve üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunan
özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kişiler, diğer di-
siplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu
diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilen en fazla altı kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten
üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tav-
siye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür baş-
kanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişarî nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili
konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, öne-
rilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve ve-

rimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.
Proje ilkeleri
MADDE 14 – (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara

bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu Yabancı Diller Bölümünde yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile

sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A1, A2, B1, B2 kurları: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel dil becerilerine

ait seviyeleri,

b) Bölüm Başkanlığı: Dil hazırlık eğitimini yürüten Bursa Orhangazi Üniversitesi Ya-

bancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Başkanlığını,

c) Dışarıdan Hazırlanan Öğrenci Statüsü: Hazırlık Programına iki yarıyıl devam ettiği

halde başarısız olan ve üniversite dışında dil becerisini kendi imkanları ile geliştirmek isteyen

öğrenciyi,

ç) Düzey Belirleme Sınavı (DBS): Her öğretim yılı başında öğrencilerin seviyelerine

en uygun kurdan eğitime başlamaları için uygulanan sınavı,

d) Hazırlık Programı: Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ya-

bancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitiminin verildiği sınıfı,

e) Kur Bitirme Sınavı (KBS): Her kur sonunda yapılan değerlendirme sınavını,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

h) Sürekli Değerlendirme Puanı (SDP): Bir öğrencinin bir kur boyunca aldığı notların

ortalamasını,

ı) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

i) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bö-

lümü tarafından uygulanan ve öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeylerinin ölçüldüğü sınavı,
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j) Yabancı Diller Bölümü: Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümünü,

k) Yönetim Kurulu: Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim

Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans

ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini ölçmek,

hazırlık eğitimine alınan öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek, dinlediğini

ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının yabancı dilde verilen derslerini ve öngördüğü konularda

yazılmış bilimsel yayınları takip edebilecek ve araştırma yapabilecek seviyeye çıkarmaktır.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık programında yapılan yabancı dil eğitiminin müfredatı, Üni-

versitenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak A1, A2, B1, B2 kurlarına göre düzenlenir.

Hazırlık programını başarı ile bitirebilmek için her öğrencinin Yabancı Diller Bölümü tarafın-

dan yapılan DBS sonuçlarına göre belirlenecek kurdan eğitimine başlaması ve öngörülen se-

viyede hazırlık programını bitirmesi veya YDYS’de başarılı olması gerekir.

Düzey belirleme ve yeterlik sınavları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt olan öğrenciler, DBS ve/veya YDYS’ye tabi tutu-

lurlar. Bunlardan;

a) DBS, eğitim-öğretim yılının başında yapılır. DBS, yabancı dil hazırlık programına

devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları puanlara

göre seviye kurlarına yerleştirmek için yapılır. Bu sınavdan alınan puanların diğer sınavlara

etkisi yoktur. Bu sınav sonucuna göre öğrenciler A1, A2, B1 veya B2 seviyelerindeki sınıflarda

yabancı dil eğitimlerine başlarlar.

b) YDYS, eğitim-öğretim yılının başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak

üzere yılda üç kez yapılır. YDYS tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Yeterlik sınavına ilişkin

esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan

YDYS’den önce ilan edilir.

c) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye daha önceki yıllarda herhangi bir ne-

denle başarısız olmuş öğrenciler ile Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler girebilir.

Birinci yarıyıl sonunda yapılan YDYS’ye daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız

olan öğrenciler ile hazırlık programına o yıl başlamış öğrencilerden devam şartını yerine ge-

tirmiş olanlar katılabilir. Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ise; devam şartını yerine getirdiği halde

yerleştirildiği programın öngördüğü kur seviyesinde hazırlık programını o yıl bitiremeyen öğ-

renciler ile daha önceki yıllarda herhangi bir nedenden dolayı başarısız olan öğrenciler katıla-

bilir.
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Muafiyet

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programına devam etmesi gereken öğrenciler,

aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla dil hazırlık eğitiminden muaf sayılarak

yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlar:

a) Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan YDYS’de 100 tam puan üzerinden 70 ve

üzeri not alarak başarılı olmak,

b) Senatonun uygun gördüğü ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden, yine

senatonun uygun gördüğü puanı almış olmak,

c) Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanması koşuluyla;

1) Başka bir üniversitenin hazırlık programına devam etmiş ve hazırlık programı eği-

timini son üç yıl içerisinde Üniversitenin öngördüğü seviyede başarıyla bitirmiş olmak,

2) Daha önce öğrencisi olduğu başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık programı yabancı

dil yeterlik sınavını Üniversitenin öngördüğü seviyede, son üç yıl içerisinde başarmış olmak,

3) Ortaöğrenimini ilgili yabancı dilinin anadil olduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının

devam ettiği eğitim kurumlarında tamamladığını belgelemek,

4) Yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversitede ilgili yabancı dille eğitimin yapıldığı bir

programdan mezun olmak.

(2) Ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarının kabul edilebilmesi için, sınavın yapıldığı

tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.

Eğitim süresi, devam zorunluluğu ve ders kaynakları

MADDE 9 – (1) Hazırlık programı eğitim-öğretim yılı esasına göre düzenlenir. Bir

eğitim-öğretim yılı her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saat yükü

20 saatten az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümünce belirlenir. Her yarıyıl en az yedişer

haftalık iki kur döneminden oluşur. Ayrıca, akademik yıl sonunda başarısız olan öğrenciler için

yaz okulu açılır. Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık programı öğrencileri derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle

ve yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer

zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere

%85’ten daha az katılmış olan öğrenciler ders içi yükümlülüklerini yerine getirmemiş kabul

edilir ve KBS’ye katılamazlar.

(3) KBS’ye katılamayan öğrencilerden Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere

uygun mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilenlere, kur bitirme sınavı için bir eğitim-öğretim

yılında en fazla bir defa mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) O yıl hazırlık programına başlamış olan öğrencilerin dönem ya da yıl sonunda ya-

pılacak olan YDYS’ye girebilmeleri için toplamda derslere en az %85 oranında devam etmeleri

şarttır.

(5) Yabancı Dil Hazırlık programında dersler ve/veya sınavlar Yönetim Kurulu kararı

ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri de yapılabilir.
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Başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bir kur boyunca yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması,

derse katılım ve benzeri etkinliklere ait notların genel ortalaması alınarak her öğrenci için SDP

hesaplanır. Değerlendirme türlerinin not ortalamasındaki ağırlıkları her eğitim-öğretim yılı ba-

şında Yönetim Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Kur geçme notunun hesaplanması

için bir öğrencinin öncelikle KBS’den en az 50 puan alması gerekir. Kur geçme notu 100 üze-

rinden 70 olup, bunun %60’ını SDP, diğer %40’ını ise KBS puanı oluşturur. KBS’den en az

50 puan alan ve SDP ve KBS puan hesaplaması 70 ve üzeri olan öğrenciler eğitim gördükleri

kuru başarmış kabul edilir. KBS’den 50 puan alamayan ve/veya SDP-KBS hesaplaması 70’in

altında olan öğrenciler bulundukları kuru tekrar eder.

(2) Öğrencilerin YDYS’ye girmeden hazırlık programında başarılı olabilmesi için B2

kur seviyesini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(3) Programların öngördüğü seviyede hazırlık programını bitiremeyen öğrencilerin

YDYS’de başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olması gerekir.

(4) Tamamen yabancı dille eğitim verilen programları kazanan veya derslerinin en az

%30’u yabancı bir dilde okutulan bir bölümü kazanan ve hazırlık programına devam edip ikinci

yarıyıl sonu itibarıyla B2 kurunu başarı ile tamamlayamayan ve/veya yapılan YDYS’de başarılı

olamayan öğrenciler aşağıdaki şartlardan birini sağlayarak girmeye hak kazandıkları ön lisans,

lisans veya lisansüstü programa devam edebilirler.

a) Yabancı dil seviyelerini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden YDYS’de başarılı

olmak,

b) İlave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık programına devam edip B2 kurunu başarı ile

tamamlamak.

(5) İkinci yıl sonu itibarıyla B2 kurunu başarı ile tamamlayamayan veya YDYS’de ba-

şarılı olamayanlar Üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer

bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine ÖSYM

tarafından yerleştirilir. Ancak, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş pua-

nının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması

gerekir.

(6) Tamamı veya %30’u yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrenciler, hazırlık

programında en fazla dört yarıyıl öğrenim görebilir.

(7) Hazırlık programına iki yarıyıl devam ettiği halde başarısız olan ve dil becerilerini

kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler, bir veya iki yarıyıl boyunca Dışarıdan Ha-

zırlanan Öğrenci statüsünde olmak için başvuruda bulunabilir. Yazılı başvuruların yeni yarıyıl

derslerinin başlamasından en az üç iş günü önce Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürlüğüne

iletilmiş olması gereklidir. Dışarıdan Hazırlanan Öğrenci statüsünde geçirilen süre hazırlık

programının toplam eğitim süresine dahildir. Dışarıdan Hazırlanan Öğrenci statüsündeki öğ-

renciler eğitim ücretinin üçte birini öder. Bu öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan YDYS’ye gi-

rebilir. Bu sınavda başarılı olan veya 8 inci maddede belirtilen biçimde bir dış sınav sonuç bel-

gesi getiren öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. YDYS’den başarılı ola-
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mayan öğrenciler, eğer bu maddenin altıncı bendinde belirtilen azami süreleri dolmamış ise,

ayrıldıkları düzeyden veya isterlerse sınav sonucu ile yerleştirildikleri düzeyden eğitimlerine

devam eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç üç iş

günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bu-

lunabilir. İtirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından incelenir ve Yönetim Ku-

rulu kararı ile kesinlik kazanır. Sonuç öğrenciye bildirilir.

Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Hazırlık programına kabul edilen öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını

yaptırdıktan sonra, YDYO öğreniminin sonuna kadar görev yapacak bir danışman atanır. Da-

nışmanın görevi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, akademik durumunu izle-

mek ve öğrencilere rehberlik etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, 27/12/2015 tarihli ve 29575 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bursa Orhangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliğine göre bir veya iki yarıyıl izin alabilir. İzinli olan öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılının

başında diğer öğrencilerle birlikte DBS’ye girer.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 14 – (1) Ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl için yeniden

belirlenir.

(2) Öğrenim ücretini ilân edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara

katılamazlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Senato ve Yö-

netim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Orhangazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,
faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve  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 ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,
b) Merkez  (GÜKAUM): Gazi  Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadının toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güç-

lendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması çerçevesinde kadının statüsü ve sorunları ile
ilgili her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak;
bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi güçlendir-
mek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, yayın faali-
yetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkin-
liklere katılmak ve desteklemektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda

faaliyetlerde bulunur:
a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumsal sta-

tüsünü iyileştirmeye, toplumda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik
faaliyetler yapmak, yaptırmak,

b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın çalışmaları ile ilgili her konuda araştırma, in-
celeme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
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c) Kadının toplumsal statüsü konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuru-
luşlar ile iletişimi güçlendirmek, işbirliği oluşturmak, çalışmalara katkıda bulunmak,

ç) Kadın hakları, kadının toplumsal statüsü ve sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği ko-
nularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, konferanslar, seminerler, kongreler düzenle-
mek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak,

d) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim programlarında ka-
dın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ders ve seminerlerin düzenlenmesini,
tez yazılmasını teşvik etmek; bu konularda düzenlenecek faaliyetlere öğrenci ve öğretim üye-
lerinin katılımını özendirmek,

e) Kadın çalışmalarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yapılmasını teşvik etmek, yayın-
lara katılmak, desteklemek; konu ile ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak,

f) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek,
g) Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümüne ilişkin faaliyet

alanlarında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek talepleri de-
ğerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

ğ) Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu ve çalışma grupları.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğre-

tim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez
Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkez  çalışmalarında  yardımcı  olmak üzere  Üniversite  öğretim üyesi
veya elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcılığı
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Merkezi temsil eden Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürü-
tülmesinden faaliyetlerin gözetim ve denetiminden sorumludur.

(4) Merkez Müdürünün görevi başında  bulunmadığı  zamanlarda  müdür yardımcıla-
rından biri Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcıları, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden
Müdüre karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliği müdür yardım-
cılarından birisi tarafından yapılır.

(5) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı
sorumludur ve Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında
Rektörü bilgilendirir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,
c) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini

sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulu için üye seçiminde Rektöre öneride bulunmak,
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e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-
lemek ve denetlemek,

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
g) Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (l) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Üniversi-

tede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim üye veya elemanları
arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam
dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye-
ler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevin-
den ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa yeni üye atanır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ve gerekli
olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki
olağan toplantıya katılmayan üye görevinden ayrılmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulan-

masını sağlamak,
b) Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda Merkezin danışma ve çalışma gruplarını

oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek,
c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak,
ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu ve çalışma grupları, Müdürün önerisi ile Yönetim

Kurulu tarafından belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili sürekli veya geçici olarak oluş-
turulan, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan organlarıdır.

(2) İstişari nitelikte olan ve Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların
temsilcilerinden oluşturulan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim
Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten
üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile topla-
nır.

(3) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim
üye veya elemanlarından veya merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren bu konuda uz-
manlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri, çalışma usulleri ve görev içerikleri
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Merkez Müdürü çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim
Kurulu adına izler ve denetler. Görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 

Esas No : 2015/1364 

Karar No : 2016/416 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık AYETULLAH IŞIK’ın (Mustafa ve İsmiye 

oğlu, 11/07/1982 Hazro doğumlu, Diyarbakır, Hazro, Çökeksu mah/köy nüfusunda kayıtlı), 

Mahkememizin 22/03/2016 tarihli kararı ile yasa dışı yollarla yurda sokulmuş kaçak sigarayı 

ticari amaçla bulundurmak/satmak suçunu işlediği anlaşıldığından; Sanığın eylemine uyan 5607 

Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince, 1 YIL 33 AY HAPİS CEZASI VE 33.320.- TL ADLİ 

PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen 

bu kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 

yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek 

dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın 

Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz 

edilmediği takdirde mahkumiyet kararının kesinleşeceği ve ilan ücreti ile Mahkeme masrafının 

sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 5331 

————— 

Esas No : 2015/1200 

Karar No : 2016/291 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık ÖMER TEYFUR’un (Hatip ve Melekşe 

oğlu, 13/12/1985 İzmir doğumlu, Diyarbakır, Kulp, Hamzalı mah/köy nüfusunda kayıtlı), 

Mahkememizin 01/03/2016 tarihli kararı ile yasa dışı yollarla yurda sokulmuş kaçak sigarayı 

ticari amaçla bulundurmak/satmak suçunu işlediği anlaşıldığından; Sanığın eylemine uyan 5607 

Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince, 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 100.- TL ADLİ PARA 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu 

kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 

yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek 

dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın 

Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz 

edilmediği takdirde mahkumiyet kararının kesinleşeceği ve ilan ücreti ile Mahkeme masrafının 

sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 5332 
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İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/326 

Karar No : 2016/11 

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/01/2016 tarihli ilamı ile 

142/2.h.1 maddesi gereğince açılan kamu davası SSÇ.nin 15/12/2015 tarihinde vefat etmesi 

nedeniyle 5237 Sayılı TCK.nın 64/1 ve CMK.223/8 maddeleri uyarınca Düşürülmesine karar 

verilmiş olup , müşteki Kamal Ibrahim  tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar 

kendisine  tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5328 

—— •• —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/712 

Karar No : 2016/247 

Mahkememizin 10/05/2016 tarih ve 2015/712 Esas, 2016/247 Karar sayılı kararı ile 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 179/2-3, 62, 52/2 

maddeleri uyarınca 500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi 

uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl 

süreyle denetim süresine tabi tutulmasına dair karar verilen Ali ve Halime oğlu, 20/12/1983 

Mısurata/Libya doğumlu, Libya Devleti Vatandaşı olan AHMED ALİ OMRAN'ın bildirdiği 

adresinin olmaması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı 

anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 5330 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2003/573 

Müşteki : HASAN UTKU 

Sanık : ŞENOL YURAŞ /Bayram ve Rabia oğlu 1967 d.lu 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 04/04/2016 tarih 2003/573 

esas 2004/1920 sayılı kararı ile yaralama suçundan TCK 456/2,51/1,59 maddesi gereğince 1 yıl 3 

ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak tüm aramalara rağmen sanığın 

bulunamadığı ve kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANAN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 

dışında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 

yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Aksi 

takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 5329 



8 Temmuz 2016 – Sayı : 29764 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/143 

Karar No : 2016/94 

Sanık Kimliği : Faruk ECE (T.C. Kimlik Nu: 20032850718): Mehmet ve Kamile oğlu, 

07.02.1987 Maden doğumlu. Elazığ İli Maden İlçesi Kaşlıca Köyü 

nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Asta Müessir Fiil (2 Kez) 

Suç Tarihleri : 15.08.2009 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 08.03.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; 

1 - Sanık terhisli Mu. Onb. Faruk ECE'nin 15.08.2009 tarihinde astı konumunda olan Mu. 

Er Mehmet KARLI'ya karşı Asta Müessir Fiil suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan 

1632 sayılı AsCK'nın 117/1'inci maddesi gereğince takdiren ve teşdiden İKİ AY HAPİS CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından hükmolunan ceza 

5237 sayılı TCK'nın 29'uncu maddesi gereğince takdiren 3/4 oranında indirilerek ON BEŞ GÜN 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/1 inci 

maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON İKİ GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a, b, c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

2 - Sanık terhisli Mu. Onb. Faruk ECE'nin 15.08.2009 tarihinde astı konumunda olan Mu. 

Er Orhan HORASANLI'ya karşı Asta Müessir Fiil suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine 
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uyan 1632 sayılı AsCK' nın 117/1' inci maddesi gereğince takdiren ve teşdiden İKİ AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından hükmolunan ceza 

5237 sayılı TCK'nın 29'uncu maddesi gereğince takdiren 3/4 oranında indirilerek ON BEŞ GÜN 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/1 inci 

maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON İKİ GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a, b, c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun, SANIKLARIN YOKLUĞUNDA karar verilip 

açıklandı. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın 

sanıklara, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 

268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, 

tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi 

mahkemeye verebileceği dilekçe ile veya sözlü beyanla en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5449 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz, Düziçi ilçesi Bayındırlı, Bostanlar ve Böcekli köyleri sınırları içerisindeki 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarına ait alanlarda, arama haklarının verilerek 

ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 

Jeotermal Kaynak arama sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Doğal Mineralli Sular Kanunu 

Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda 

yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde 

görülebilir. 

 

 
 

Osmaniye İli Düziçi İlçesi, Bayındırlı Köyü Jeotermal Kaynak arama sahası 

Koordinatları. 

Pafta No: N36b3-N36b4-bayındırlı 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 

SAĞA (Y) 270600 270600 267491 267500 269000 272334 270988 

YUKARA(X) 4131600 4130069 4130565 4130600 4130400 4135068 4136424 

 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 14. Nokta 

SAĞA (Y) 268250 267000 267000 273007 273007 273245 273245 

YUKARA(X) 4136750 4134000 4137000 4137011 4136009 4136009 4131600 

 

Osmaniye İli Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü Jeotermal Kaynak arama sahası Koordinatları. 

Pafta No: N36b3-N36c2-bostanlar 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta (1. Poligon koord.) 

SAĞA (Y) 271274 273245 273245 271061  

YUKARA (X) 4126100 4126100 4124000 4124000  

 1.1. Nokta 1.2. Nokta 1.3. Nokta  (2.Poligon koord.) 

 271000 271000 270855   

 4123405 4121983 4121984   
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Osmaniye İli Düziçi İlçesi, Böcekli Köyü Jeotermal Kaynak arama sahası Koordinatları. 

Pafta No: N36b4-N36c1-böcekli 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta (1. Poligon koord.) 

SAĞA (Y) 265000 263000 263000 267000 265489  

YUKARA(X) 4131000 4124384 4134000 4134000 4122989  

 1.1. Nokta 1.2. Nokta 1.3. Nokta 1.4. Nokta 1.5. Nokta (2. Poligon koord.) 

 266983 267000 265390 263000 263000  

 4128642 4128638 4122000 412200 4122975  

 

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin; 

a) Gerçek Kişiler; 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte) 

6 - İhale dokümanının alındığına dair 300 TL’lik banka makbuzu 

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.  

b) Tüzel Kişiler;  

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

2 - Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu, 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 300 TL’lik banka makbuzu, 

8 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha, 

9 - İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.  

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.00'e kadar dilekçe ile birlikte 

Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda 

belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır. 

İlan olunur. 6362/1-1 
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ŞAŞAL KAYNAK SUYU İLE İDAREMİZE AİT BİNA VE MÜŞTEMİLATLARIN KİRAYA 

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU): 

“İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi Sınırları İçerisindeki 6,5 lt/sn Debisi Bulunan 

Şaşal Kaynak Suyu ile İdaremize Ait Bina ve Müştemilatların Kiraya Verilmesi” işinin, İZSU 

İhale Yönetmeliği 21.1.a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No: 16    35250-Konak/İZMİR  

b) Telefon ve faks numarası : 232 293 2000 / 232 293 2398 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale-gsahin@izsu.gov.tr 

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü, hali hazır  

    durumu : Orman sınırları içerisindeki toplam 6,5 Lt/Sn Debisi 

Bulunan Şaşal Kaynak Suyu ile İdaremize Ait Bina 

ve Müştemilatların Kiraya Verilmesi 

    Miktarı : 131.985 ton / yıl kaynak suyu 

b) Yapılacağı yer : İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Mahallesindeki 

509453,16 D, 4227938,27 K (3 derecelik sisteme 

göre) koordinatlarındaki Şaşal Kaynak Suyu. 

c) Süresi  : Kira süresi -5- (beş) yıldır. 

d) Tahmin Edilen Bedeli : 2.251.000,00.-TL./Yıl. (KDV hariç) 

e) Geçici Teminatı : 67.530,00.-TL. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 

K: 3 Konak / İZMİR adresi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2016 günü saat 14:00’dir. 

c) İhalenin Usulü : Kapalı Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.a) 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1. 2016 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye’de Tebligat için 

adres gösterilmesi, 

4.2. 2016 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi, 

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir.) 

4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (4.2.1) veya (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.3.2. 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 (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 
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4.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (4.3.1) veya (4.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4.5. İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan, geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuz, 

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip 
olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

4.7. İdari Şartnamenin 16. maddesinde yazılı esaslara göre ve şartname ekinde yer alan 
örneğine uygun düzenlenmiş teklif mektubu; 

4.8. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont, 
4.9. İhale tarihi itibariyle, idari şartnamenin 8. maddesinin H fıkrasının (veya 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının) (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) 
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (idari şartname ekindeki örneğine uygun) 
taahhütname. 

5 - İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğü İhaleler Şube Müdürlüğü Cumhuriyet 
Bulvarı No: 16 Kat: 3 Konak/İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00-TL (Elli-Türk 
Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 
Kat: 2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir. 

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak 
Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin kat Konak / İZMİR adresine elden teslim 
edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Tekliflerin, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü’ne ihale saatinden 
önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

8 - Tekliflerin açılma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı 
TRT-1 televizyonu saat ayarı esas alınacaktır. 

9 - İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, 
herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.  

10 - İzsu İhale Yönetmeliği’ne www.izsu.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 
İlan olunur. 6270/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. 
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince 
onaylanmıştır. 15.07.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 
Metruk Yapılar: 

No Bina Sahibi Bina Adresi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Karar Tarih ve Sayı 

1 
Malik tespiti 
yapılamadı 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğu 
Mahallesi 207/1 Sokak No: 4 

23.06.2016 - 1704/3618 

2 
Malik tespiti 
yapılamadı 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğu 
Mahallesi 207/1 Sokak No: 33 

23.06.2016 - 1701/3619 

3 
Malik tespiti 
yapılamadı 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğu 
Mahallesi 190.Cadde No: 55 

23.06.2016 - 1702/3621 

4 
Malik tespiti 
yapılamadı 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğu 
Mahallesi 212/4 Sokak No: 14 

23.06.2016 - 1703/3620 
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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

YÖNETMELİKLER
— Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

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.


