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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi 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; Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (ARÜ TÖMER): Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 64. Sayfadadır.
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile
Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
b) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencileri ile Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi ve Dil Bilimi bölümlerinde okuyan son
sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik çalışmalar yapmak, staj yaptırmak, sertifikalar vermek.
c) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı
teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.
ç) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, bu
konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
d) Dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.
e) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlik sınavları düzenlemek.
f) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
g) Türkçenin daha doğru ve etkili kullanımını sağlamak için karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
ğ) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını,
bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.
h) Yurt içindeki ilk ve ortaöğrenimde okuyan öğrenciler için diksiyon, okuma gibi anadillerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak.
ı) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile işbirliği yapmak.
i) Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancı uyruklu öğretim elemanları için seviye belirleme
sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.
j) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.
k) Üniversite dışında olan yabancı uyruklulara ve yurt dışında yaşayan veya yurt dışından gelen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri
arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıllığına Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür yardımcılarından biri
vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi
sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin personel ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.
d) Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya
da hazırlatmak.
e) Merkez çalışanlarının görev dağılımını yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitedeki
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere
toplam dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri
görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim
Kurulunu toplantıya çağırabilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım
belgeleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.
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b) Merkezin görevleri doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek üzere şubeler, alt birimler
veya çalışma grupları oluşturulmasına karar vermek ve bunların görev ve organizasyon tanımlamalarını yapmak.
c) Merkeze gelen çalışma ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak, bir
sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını belirlemek.
ç) Faaliyet ve programlarında görev alacakları ve bunlara ilişkin esasları belirlemek.
d) Merkezin işleyişine yönelik usul ve esasları hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
e) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilen diğer konuları değerlendirerek
karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez sekreteri
MADDE 11 – (1) Merkez sekreteri; Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin yazışmalarını hazırlamak, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak ve Müdür
tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere, Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 14/1/2011 tarihli ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan 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 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 ve bütünleme 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 eğitim-öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(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 ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar
eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı
yapılır. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları
değerlendirilerek belirlenir.
(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı 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 değerlendirilmesi; 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, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları, ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık/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 pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ
harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu
sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek
olmadan bütünleme sınav hakkı verilir.
(5) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir.
Bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.
(6) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir.
Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir.
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(7) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak giden öğrenciler ile başka
bir üniversitenin yaz okulunda ders alan öğrencilere Üniversitede bütünleme sınavına girme
hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bütünleme sınavına dersi aldıkları üniversitede girebilirler.
(8) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak Üniversitede ders alan öğrenciler, aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına Üniversitede girebilir.
(9) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınava giremez.
(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş
olsa da iptal edilir.
(11) Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl, bölüm başkanlığınca saklanır.”
MADDE 4 – 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 öğretim elemanlarının notları sayısal olarak toplarken yaptığı 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 5 – 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 yöntem ile yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin
aslı, beş iş günü içerisinde dekanlığa/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 yapılır.
(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına
girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili kurulların kararı ile
belirlenir.
(4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.
(5) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara 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 ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.
(6) 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 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bütünleme sınavlarına 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 uygulamalarına 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. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not,
yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki
başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme 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 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrenciler; ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki FF, YZ ve DZ notu aldıkları dersleri, takip eden ilk eğitim-öğretim yılında, 15 inci maddedeki esaslar çerçevesinde
tekrar ederler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun
onayı ile çift anadal programı açılabilir. Çift anadal programı ile ilgili hususlar, ilgili kurullar
tarafından belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Bu öğrencilerin, mezuniyete hak kazandığı ilgili yarıyılın bütünleme sınavları sonuna kadar bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – 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
114/4/2013
28618
228/9/2014
29133
325/1/2015
29247
48/6/2015
29380
58/7/2016
29764
629/1/2017
29963
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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 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 ve bütünleme 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 eğitim-öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(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 ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar
eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı
yapılır. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı
sonuçları değerlendirilerek belirlenir.
(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı 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 değerlendirilmesi; 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, yarıyıl sonu ve bütünleme 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) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ
harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu
sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek
olmadan bütünleme sınav hakkı verilir.
(5) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir.
Bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.
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(6) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir.
Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir.
(7) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak giden öğrenciler ile başka
bir üniversitenin yaz okulunda ders alan öğrencilere Üniversitede bütünleme sınavına girme
hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bütünleme sınavına dersi aldıkları üniversitede girebilirler.
(8) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak Üniversitede ders alan öğrenciler, aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına Üniversitede girebilirler.
(9) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınava giremez.
(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş
olsa da iptal edilir.
(11) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl meslek yüksekokulu müdürlüğünce saklanır.”
MADDE 4 – 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 öğretim elemanlarının notları sayısal olarak toplarken yaptığı maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik
yapılmaz. İtirazlar, meslek yüksekokulu müdürlüğünce yapılacak incelemeden sonra ilgili kurullarca karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi
sistemine girilir.”
MADDE 5 – 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 yöntem 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 yapılır.
(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için
mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(4) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.
(5) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara 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 ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.
(6) 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.”

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

23 Ekim 2017 – Sayı : 30219

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bütünleme sınavlarına 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 uygulamalarına 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. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not,
yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki
başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme 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 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Bu öğrencilerin, mezuniyete hak kazandığı ilgili yarıyılın bütünleme sınavlarının
sonuna kadar ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – 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
114/4/2013
28618
228/9/2014
29133
325/1/2015
29247
48/6/2015
29380
58/7/2016
29764
629/1/2017
29963
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YAPILI ÇEVRE UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre
Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma
Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini (Ya-Çem),
c) Müdür: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,
ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde disiplinler arası çalışma olanaklarını sağlamak üzere yapılı çevre ve sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve çevresel sorunlar ile ilgili eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli
çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, uygulamalara yönelik stratejiler belirlemek, bilim alanları arasında teknik bilginin
paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek yapılı çevre
ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Amaçları doğrultusunda yapılı çevre ve sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve çevresel sorunları ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak, bilişim teknolojileri geliştirmek,
b) Amacına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dışındaki benzer
kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak,
c) Yapılı çevre ve sürdürülebilirliği konusunda değişik sektörlere yönelik bilinçlendirici
eğitim ve sertifika programları düzenlemek,
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ç) Yapılı çevre ve sürdürülebilirliği ile ilgili alanlarda yapılacak araştırmalara hizmet
verecek laboratuvar, kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim
ağı kurmak,
d) Amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek,
e) Yapılan çalışmaları paylaşmak üzere konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve
benzeri çalışmaları düzenlemek, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim
Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından,
Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, en fazla üç dönem
müdürlük yapabilir.
(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet
altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona
erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini doldurmak
üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,
f) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki
yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak,
g) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
Yönetim Kurulu üyelerinden iki öğretim elemanı Müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir.
(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile birlikte beş öğretim
elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün önereceği üye sayısının iki katı aday arasından,
Rektör tarafından görevlendirilir. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir.
Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından
üç yıllık süre için görevlendirilir; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, aynı
yöntemle Müdür tarafından önerilen adaylar arasından kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirme yapılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir toplanır.
Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programı konusunda kararlar almak,
b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını
belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yaparak
Rektörün onayına sunmak,
f) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri
belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlük
tarafından uygun görülen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili uzman üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu
Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerine görüş ve önerilerini bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İşlerle İlgili Hükümler
Merkez gelirleri
MADDE 14 – (1) Merkez gelirleri şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden aktarılacak ödenek,
b) Proje gelirleri,
c) Danışmanlık ve hizmet bedelleri,
ç) Bağışlar.
Gelir ve giderlerin yönetimi
MADDE 15 – (1) Merkez gelir ve giderlerinin yönetimi, Yönetim Kurulunun bilgisi
dâhilinde Üniversite Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından yürürlükteki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Ancak, Rektör bu yetkisinin
bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının dördüncü
bendine göre görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

23 Ekim 2017 – Sayı : 30219

İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL HALK İLAÇLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; dünyada ve Türkiye'de tıp tarihinde kullanılmış
ve halen kullanılmakta olan geleneksel halk ilaçlarını araştırmak, bu ilaçları geliştirmek ve
modern tıbbın hizmetine sunmak, Türkiye'nin bitkisel drog ve geleneksel ilaç potansiyeli ve
kaynaklarını araştırmak, veri tabanı ve koleksiyonlar oluşturmak, analiz, tanımlama, ölçü ve
standartları belirlemek ve değerlendirmek, Türkiye'de kullanılan doğal ilaçların taranmasına
yönelik çalışmalarda bulunmak, öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel
araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmalar ve eğitim
yapmak, bitkilerde aktivite ve etken madde taramaları yapıp bileşik yapılarının belirlenmesi
ve benzerlerinin kimyasal ve biyolojik yollarla sentezlenmesine imkân sağlamak, bölgesel sorunlar için çözüm üretmek ve dünyada bitkisel alanda tedavi amacı ile kullanılan ilaçların pazarını genişleterek ülkemizde üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim
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çalışmaları yapmak, kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek
alt yapıyı oluşturmak, bu alanda kurumsal ve bireysel talepleri karşılamak amacı ile bölgesel
ölçekte etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili bilim dallarında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak,
b) Türkiye'nin doğal tıbbi ürünler potansiyelini ortaya koymaya, ekonomik ve endüstriyel
değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
c) İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı belirlenen mücadele, hedef ve planlarına
uygun olarak doğal tıbbi ürünlerin etken maddelerini araştırmak ve bu ürünlerin üretim yöntemleri ve tekniklerini geliştirmek,
ç) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaçları taramak, bu ilaçların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve bu ürün ve ilaçlardan Türkiye'de bulunanların analizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkânlarını araştırmak, ürün geliştirme
ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek,
d) Geleneksel ve folklorik ilaçların modern ilaçlar haline dönüşmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak,
e) Konu ile ilgili bilim dalları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Geleneksel ilaçlar alanında halka ve ilgililere yönelik aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek,
g) Türkiye dışında benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel faaliyetler yoluyla
Türkiye'nin doğal ilaç potansiyelini tanıtmak,
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda birincil ve ikincil kaynaklara dayalı araştırma ve
yayınlar yapmak, yaptırmak, desteklemek, iletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak,
h) Doğal kaynaklı ya da sentetik preparatların üretimi, standartlaştırılması, kalite kontrolü, tescil ve patent işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
ı) Geleneksel doğal tıbbi ürün ve ilaçlar konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve yönetmek,
i) Öğretim elemanlarının ve diğer kuruluşların bilimsel çalışmalarındaki analiz gereksinimlerini karşılamak,
j) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve
araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
k) Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin
biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak,
l) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması,
korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel
araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkı
sağlamak,
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m) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili çalışmalara
yardımcı olmak,
n) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün
gereksinim duyduğu doğal, sentetik veya yarı-sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak,
o) Geleneksel tedavide ve ilaç yapımında kullanılan tüm doğal ürünlerin envanterinin
çıkarılarak yerlerinin tespit edilmesini sağlamak,
ö) Tedavide etkinliği kanıtlanmış bitkilerin ve doğal ürünlerin üretime aktarılması ile
hammadde üretimini arttırmak,
p) İşlenmemiş olarak ihraç edilen tıbbi bitkilerin etken madde/karışım izolasyonları yapılması yoluyla katma değeri daha yüksek ihraç ürünü üretmek, üretme yollarını yaygınlaştırmak,
r) Tıbbi bitkilerdeki etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak, etken
maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımı ile ilgili Ar-Ge yapmak,
s) Bitkilerde tespit edilen biyoaktif maddelerin daha yüksek etkili türevlerinin ve benzerlerinin üretilmesinde teorik biyomolekül etkileşimleri ve kimyasal/biyolojik yollar konusunda Ar-Ge yapmak,
ş) Elde edilen materyallerin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımının önünü açarak
katma değeri yüksek ürünler geliştirmek,
t) Geliştirilen ürünlerin patentlenerek korunmasını sağlamak, tıbbi bitkiler ve onlardan
üretilen maddelerin patentlenmesi konusunda eğitim programları düzenlemek,
u) Piyasada bulunan geleneksel ve bitkisel tıbbi ilaçların ve tıbbi ilaç olarak kullanılan
diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporlarını hazırlamak,
ü) Laboratuvar analizleri, test ve deneyler yapmak, uygulama ve araştırmalar yürütmek,
danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
v) Biyoteknolojik çalışmalar için laboratuvarlar kurarak bitki ve ilaç üretimi politikaları
doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bölgenin bitki florasının kaynaklarının korunmasına yönelik tohum bankaları oluşturmak,
y) Yeni, hızlı ve ucuz analiz ve araştırma yöntemleri geliştirmek,
z) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve
öğretim elemanları bağlı bulundukları fakültedeki görevlerine de devam ederler.
(4) Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdür yardımcısının olmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet
eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde yeni bir müdür
görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,
e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek,
f) Merkez faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
g) Merkezin yıllık ve beş yıllık faaliyetleri ile ilgili araştırma, uygulama ve yatırım
proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,
ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve verimliliği artırmak,
ı) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
i) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler yapmak,
j) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları dâhil dokuz üyeden
oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeleri, Üniversite
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,
ç) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek,
d) Müdür ve ilgili birimler tarafından her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet
raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir
sonraki döneme ait çalışma programını düzenleyerek Rektörün onayına sunmak,
e) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
g) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak,
ğ) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını denetlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 10/3/2014 tarihli ve 28937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü
Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (İSTANBUL SEM): İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için İstanbul Üniversitesi adına; örgün, elektronik ve karma olmak üzere ön
lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, danışmanlık hizmeti vermek ve üniversite adına sertifikalandırmak, konferans, kongre, çalıştay düzenlemek, sabit veya gezici sınav organizasyonu yapmak, alan araştırmaları yapmak, ulusal ve uluslararası proje hazırlamak ve süreçlerini yönetmek, faaliyet alanına giren her türlü eseri yayınlamak, ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak
ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası
ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme ve bu standartlarla ilgili sınav merkezi
hizmeti vermek, meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek ve üniversite
ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel bilgi birikimini, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde
yer alması için üniversite adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek.
b) Özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşlarına eğitim, kurs, seminer, danışmanlık
hizmeti vermek.
c) Rektörlüğe bağlı fakülte, birim ya da bölümlerce, üniversite bünyesinde yürütülen
diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.
ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz
basım yayını ve satışını yapmak.
d) Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde üniversite adına tüm eğitim ve öğretim programı,
kurs, seminer düzenlemek ve sertifika vermek.
e) Genel katılıma açık eğitim ve sertifika programı düzenlemek.
f) Tüm eğitim, sertifika programlarını örgün, elektronik, karma yöntemlerle vermek ya
da verdirmek.
g) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama,
yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.
ğ) Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
h) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili danışmanlık vermek ya da almak.
ı) Tüm şehirlerde, Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık gibi birimler açmak
veya açtırmak.
i) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, danışmanlık firmaları ile işbirliği yapmak.
j) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
k) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek,
l) Ulusal veya uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay düzenlemek.
m) Faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
n) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği
uzmanlığı ve iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek.
o) Ulusal ve uluslararası belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü yöntemle
düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek.
ö) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü
yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek.
p) ISO 17024 standartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından öngörülen akreditasyon gereklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen tüm
yeterliliklere ilişkin eğitim düzenlemek, gezici veya sabit sınav merkezleri oluşturmak ve sınav
yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.
r) Ulusal düzeyde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür yardımcısının da görev süresi üç yıldır. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı
zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek,
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
e) Merkezin organizasyon şemasındaki birimleri yönetmek,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezin amaçlarına uygun yeni birimler kurmak,
ğ) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,
h) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör,
sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek,
ı) Sınav ve Belgelendirme süreçlerinde, Rektörlük adına temsile, ilzama ve tüm süreçleri yönetmeye yetkilidir.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile
Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere
toplam dokuz kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı
usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en
az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Aylık olarak yapılacak ödeme tutarlarını, görev puantaj cetveli katsayılarını düzenlemek ve dağıtım şeklini belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör
bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 19/8/2009 tarihli ve 27324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 1 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere; lisans programlarında 4. sınıf, ön lisans programlarında 2. sınıf olan öğrencileri dönem normal ders yüklerine
ilave olarak danışmanlarının onayı ile ilave 18 AKTS kredilik ders alabilirler.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/1/2013

28536

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2013

28749

2-

22/1/2014

28890

3-

17/8/2015

29448

4-

18/1/2016

29597

5-

1/6/2016

29729

6-

12/8/2016

29799

7-

14/7/2017

30124

8-

15/8/2017

30155

23 Ekim 2017 – Sayı : 30219

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Kırklareli Üniversitesinden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Kayıt yenileme ve yıl içi sınavlarında geçerli mazeretler; tabii afet, birinci veya
ikinci derece akrabanın vefatı, sağlık ve trafik kazası ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
diğer mazeretlerdir. Sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak
sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı
ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde öğrencinin yazılı beyanı ve başvurusu üzerine
yeni bir kimlik kartı verilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile
tamamlayarak mezun olamayanlar hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre işlem yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında kredili sistem uygulanır. Her dersin
kredisi öğretim programında belirtilir. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan, ders
kredilerinin hesaplanmasında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi,
beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü;
ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer,
sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan
bütün zamanı ifade eder. 1 kredi 25-30 saat iş yüküne karşılık gelecek şekilde tespit edilir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5 inci düzey (ön lisans) için 120 kredi;
6 ncı düzey (lisans) için 240 kredi esas alınır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerin özelliklerine göre öğretim planında görülen teorik dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve klinik uygulamalar,
laboratuvar çalışması, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme projesi, diploma projesi, staj,
ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama ve laboratuvar süresi bir yarıyıldır.
(2) Ön lisans/lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı; ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile Nisan ayı sonuna kadar belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Tanımlanmış ya da
değişiklik yapılmış bir program müfredatı, takip eden akademik yılda uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısı on beşten az olamaz, on beşten az olması
halinde bu dersin açılıp açılmamasına Senato tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci
sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı,
öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir.
Bir derse yazılan öğrenci sayısı seksen ve üzeri ise öğretim elemanının teklifi ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile ders gruplara bölünebilir. Uygulama veya seçimlik derslerde gruptaki öğrenci
sayısı on beş kişiden az olamaz ancak zorunlu hallerde derse yazılan öğrenci sayısı seksenin
altında ise öğretim elemanının teklifi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile ders gruplara bölünebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenci katkı payını ödedikten sonra azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu
ile ders kaydını yaptırarak ya da yarıyıl için öngörülen en fazla kredi/saat ders yükünün altında
kalan dilediği kadar sayıda derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.
(3) Öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür. Ders kaydı yaptırmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) 28 inci maddede tanımlanan GANO’su 1,80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan
yeni ders alamaz. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar eder. Bu durumda olan
öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz.
b) GANO’su 1,80 ve üzeri olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt
yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS
kredisini geçemez. Böyle durumlarda bırakılan dersler, açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınır.
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c) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler
ilgili yönetim kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların ise en
az %80’ine devam zorunludur. Bir dersin devam ve uygulamalarında başarılı olma şartlarını
bir kez yerine getiren fakat sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin bu derslerin tekrarlarında
devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrarladıkları dersin yapılacak ara sınavlarına
ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmaları gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında
en az %85 devam şartı aranır. Bunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına giremezler.
Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından ilgili kurulca belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılan yoklamalarla tespit edilir.”
“(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi; yoklama listeleri ile birlikte dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı aracılığıyla ilgili dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Teslim edilen listeler yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce birimin internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında öğrenim amacıyla yurt dışına
giden öğrenciler, gitmeden önce eşleştirilmiş derslerden yurt dışında devam koşulunu yerine
getirerek başarısız olmaları durumunda, Üniversitede staj hariç bu derslerin her biri için bütünleme ve tek ders sınavına girer ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler dersi
tekrar almak zorundadır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sınavlarda öğrencilerin başarısı, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür.
Sınavı yapan öğretim elemanlarınca sınav tarihini takip eden bir hafta içinde ara sınav, proje,
ödev ve laboratuvar çalışmaları gibi dönem içi çalışma sonuçlarını gösteren notlar rakam olarak
öğrencilere ilan edilir. Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl/yıl sonu sınavlarının
sonuç listelerini üç nüsha olarak, sınav kâğıtları, sorular ve cevapları ile birlikte ilgili bölüm
başkanlığı aracılığıyla ilgili dekanlık/müdürlüğe teslim eder. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Yazılı
sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) YANO/GANO ilgili derslerden, 26 ncı maddeye göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle ve 29 uncu
madde göz önünde tutularak hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş
veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(12) Öğrencilere diplomayla birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde
öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime
başvurması gerekir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Senato tarafından belirlenen
esaslara göre işlem yapılır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin normal süresi bir yıldır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarı şartı aranmaz ancak zorunlu hazırlık sınıfında başarı şartı aranır.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) 26 ncı maddede yer alan başarı katsayıları ve işaretler dikkate alınarak, öğrencinin
başarılı olduğu faaliyetlere ait CC ve üzeri notların aynen kabulü ile bu not ve işaretler kendi
öğretim programındaki eşdeğer faaliyetler yerine not döküm belgesinde gösterilir.”
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/12/2010
27794
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

5/11/2011
6/3/2013
15/8/2015

28106
28579
29446
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 Kanununun 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: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin somut ve somut olmayan kültür mirasına ilişkin betimleyici, sınıflandırıcı
ve tarihsel araştırmalar yaparak ya da yaptırarak Kilis ve yakın çevresinin kültür envanterini
çıkarmak, bu konularda araştırmalar yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.
b) Kilis araştırmalarıyla bağlantılı olarak antropoloji, arkeoloji, edebiyat, ekonomi, endüstri, güzel sanatlar, halkbilim, sosyoloji, sanat tarihi, tarih, ilahiyat ve benzeri alanlarda eğitim
veren akademik birimlerle işbirliği kurmak, gerekirse bu bölümlerin müfredat programlarına,
Kilis tarihi ve kültürüyle ilgili derslerin ilave edilmesi amacıyla adı geçen birimlerle ortak çalışmalar yapmak.
c) Kaybolmaya yüz tutmuş dokumacılık, el sanatları, gelenek, görenek, töre ve törenler
gibi somut ve somut olmayan yöresel kültür mirasını saptamak ve onları yaşatma konusunda
uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemek.
ç) Kilis tarihi ve kültürü konusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilinç
oluşturmak, bu amaçla kongreler, paneller düzenlemek, afişler, posterler ve kartpostallar bastırmak, bu konularda çalışma yapacakları teşvik etmek ve desteklemek.
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d) Tez aşamasına gelmiş olan lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez konularını, Kilis tarihi
ve kültürü alanı çerçevesinde seçmeleri konusunda öğrencileri teşvik etmek, desteklemek ve
bu amaçla ilgili akademik birimlerle işbirliği halinde çalışmak.
e) Kilis’in kültürel ve doğal mirasını koruma ve iyileştirme konularında çalışmalar yapmak. Konuyla ilgili projeleri teşvik etmek ve desteklemek, Kilis kültürünü yaşatma, yayma ve
kültür turizmini geliştirme konularında bilgi, teknik ve maddi destek sağlamak amacıyla resmi
ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak.
f) Merkez adına internet sayfası açarak araştırmalar sonucunda elde edilen dokümanların yayınlanmasını sağlamak ve böylece bilgi aktarılmasında hızlı erişimi sağlamak.
g) Kilis kültürünü tanıtmak, böylece kültür turizmini canlandırmak amacıyla yukarıda
belirtilen araştırmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere görsellik kazandırmaya yönelik projeler geliştirmek, bu yönde yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
ğ) Kültür ve tarih çalışmaları ile bağlantılı arşiv vesikası, süreli yayın, yazma eser, görsel materyal, kitap, makale, tez ve raporları temin ederek araştırmacıların kullanımlarına sunmak.
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
(2) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim üyeleri arasından
üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.
(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Rektörün onayı ile üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirebilir.
(4) Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
(5) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin etkili ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesini
sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündem hazırlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet programını hazırlamak, bunları Yönetim Kuruluna önermek,
alınan kararların yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma
merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkez programlarına ve faaliyetlerine
ilişkin koordinasyonu sağlamak.
f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
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g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.
ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını denetlemek.
ı) Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve üniversite öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye görevlendirilir.
(4) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya
üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst
üste Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden
sona erer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, oylamada çekimser oy kullanılmaz.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek
Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin gelişme planını hazırlamak.
ç) Yıllık gelişme planlarını, bununla ilgili yatırımları düzenlemek ve yatırım önceliklerini belirlemek.
d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek.
e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez
Müdürüne devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesine bağlı olarak kurulan
KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 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) Başkan: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Merkez (KARUZEM): KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
e) Uzaktan Eğitim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı
tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,
f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
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b) Uzaktan Eğitim ile ilgili yayın, araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
c) Kurum içi ve dışında Uzaktan Eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulan yazılımları ve ders
içeriklerini geliştirmek ve bu konularda danışmanlık yapmak,
ç) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programlar geliştirmek,
d) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
e) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının
açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrencilere ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm öğrenme faaliyetleri için ortam geliştirmek, ders içeriklerini kullanım
için hazırlamak ve teknik destek vermek,
b) Çeşitli kurum ve kuruluşlara uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaç ve istekleri konusunda
teknik destek, danışmanlık, uygulama, değerlendirme ya da eğitim hizmeti vermek,
c) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve hayat boyu öğrenme programlarında çevrimiçi/çevrimdışı dersleri, sınavları ve programları geliştirerek desteklemek,
ç) Kamu ve özel sektörün talep ettiği eğitim programlarını organize etmek veya bu kurumların eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamak ve sunmak,
d) Toplumun ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda sertifika programları açmak ve yürütmek,
e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli eğitim çalışmaları için öğretim tasarımı yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı
olmak üzere üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde
yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder.
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Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından öğretim elemanları arasından
görevlendirilecek 3 üye ve Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu,
Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de
göz önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi,
Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini
birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan
derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir. Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklerden etkilenen öğrencilerin AKTS hesaplamaları ilgili yönetim kurullarının kararı ile
öğrencinin lehine olacak şekilde düzenlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı
veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrenci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift
ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Ancak son sınıfın güz ve bahar
yarıyıllarında tek dersi kalan öğrenci maksimum kredinin dışında bu dersi de alabilir. Öğrenci
ders seçimine danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen AKTS sınırı
2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/4/2014
28965
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
111/8/2014
29085
226/7/2015
29426
310/7/2016
29766
416/4/2017
30040
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Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere, tam
ya da yarı zamanlı olmadan kadrosuz, yetkinlik düzeyine ve gönüllülük ilkesine göre katkıda
bulunan alanında uzman kişiyi, çalışanı ya da öğrenciyi,
b) Merkez (ODÜREM): Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans
ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,
f) Tam zamanlı uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında hizmet
veren tam zamanlı ve kadrolu personeli,
g) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
ğ) Yarı zamanlı uzman: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere
tam zamanlı ve kadrolu olmadan ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan alanında uzman
personeli,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim
programlarına kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.
(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere
bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri sunmak,
b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını
sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,
c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel her türlü rehberlik programları
düzenlemek,
ç) Üniversite bünyesinde engelli öğrencilerin tespitini yapmak, engel türlerine göre
ilgili sosyal ve eğitsel düzenlemeleri belirlemek, izlem çalışmalarını yapmak,
d) Üniversite bünyesinde süreğen hastalığı olan öğrencileri belirlemek, hastalığın tedavi
süreci ve seyrine göre ilgili eğitimsel ve sosyal tedbirleri almak, izlem çalışmaları yapmak,
e) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,
f) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde
çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek,
g) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek,
ğ) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmaları yapmak,
h) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,
ı) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli
aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak,
i) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak,
j) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak,
k) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon)
desteği sunmak, danışmanlık yapmak,
l) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
m) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim
elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar
arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi ile tüm Merkez çalışanlarından Rektöre karşı sorumlu olan Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin yılsonu çalışma raporunu Rektöre sunmak,
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzmanlar ile stajyer
öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
c) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının amacına uygun olarak ve koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda
çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek,
d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek,
f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,
g) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari yapının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak,
ğ) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki
alanlarda geliştirmelerine destek olmak,
h) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm
ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak,
ı) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştirilmesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim (süpervizyon) toplantıları başta
olmak üzere tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek,
i) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek,
j) Merkeze alınacak tam zamanlı uzman adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine göre
seçmek ve seçilen uzman adaylarını Rektörlüğe bildirmek,
k) Merkezde görev yapacak yarı-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencileri belirlemek,
l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları
ve uygulamaları gerçekleştirmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak
iki ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçülerde Müdüre devredebilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kadro ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını hazırlamak
ve teklif etmek,
b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
AİLE VE KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve
Kadın 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; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; aile ve kadın ile ilgili sorunları tespit ederek bunlar
hakkında araştırma yapmak, bu konuda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, eğitim programları, seminer, kongre, sempozyum ve benzeri akademik,
kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Aile ve kadına yönelik olarak eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk, siyaset, kültür ve benzeri alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve bunların uygulanmasını sağlamak.
b) Aile ve kadına ilişkin konularla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgilenen bütün
yerel, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak araştırma ve projeler
geliştirerek yürütmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.
c) Aile ve kadın sorunları konusunda seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel,
atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek.
ç) Üniversite bünyesinde aile ve kadına ilişkin konularla ilgili programlar açılmasını
önermek, mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aile ve kadın çalışmalarına
yönelik dersler açılmasını teşvik etmek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, konu ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak.
e) Aile ve kadın konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kütüphane
ve arşiv oluşturmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal ya da uluslararası nitelikte yayınlar yapmak.
g) Aile ve kadına yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
ğ) Aile ve kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
h) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.
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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
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.
Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması
ya da görevinden ayrılması durumunda Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve üyelerini toplantıya davet
etmek.
c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadedeki amaç ve politikaları ile bunlara dayalı plan ve
programları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
g) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ğ) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
h) Merkezin araştırma ve uygulama ile ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve
denetlemek.
ı) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından,
Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.
b) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunun
düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin faaliyet alanlarında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirerek karara bağlamak.
f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteden veya dışından seçilen Merkezin çalışmalarına katkıda bulunabilecek en az beş üyeden oluşur. Üniversiteden seçilen üyeler Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin
faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek
ve Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Birimler
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma ve uygulama ile ilgili farklı etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulunca alt birimler oluşturulması kararlaştırılabilir. Birimlere ve birim
sorumlularına ilişkin çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaş ve ekipman
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:
Basit Yaralama Suçundan Hükümlü Salih ve Zahra'dan olma 13/03/1989 Harran doğumlu
Eyüpkent Mah. 3991 Sok. No: 7/l Eyyübiye/ġanlıurfa adresinde ikamet ettiği bildirilen FARUK
AKBARAN hakkında Aksaray 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/729 esas ve 2016/786 karar
sayılı dosyasından 3 ay hapis cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz için Cumhuriyet
BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca davetname düzenlendiği,
hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (On gün) zarfında Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza veya
herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına gelmesi ve gelmediği taktirde 5275 sayılı Yasanın
19/1. maddesi hükmüne istinaden hakkında yakalama emri çıkarılacağı hususları tebligat ve
yazıĢmalara rağmen hükümlü FARUK AKBARAN'a tebliğ edilmediği anlaĢılmakla;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Davetnamenin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ
sayılacağına,
3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan
edilmesine dair verilen karar ilan olunur.
8232

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
NAKLĠYE HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2017/524666
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: Nakliye Hizmet Alımı (41 Kalem), 250.383 nolu teknik
Ģartnameye göre yaptırılacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 08.11.2017 - Saat 10:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
08.11.2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9107/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim
üyesi alınacaktır.
Birimi

Bölümü

Eğitim

Eğitim

Fakültesi

Bilimleri

Edebiyat

Mütercim

Fakültesi

Tercümanlık

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece Adedi

Rehberlik ve
Psikolojik

Profesör

1

1

Doçent

1

1

DanıĢmanlık
Mütercim
Tercümanlık
(Almanca)

Açıklama
Okul yöneticilerinin tükenmiĢlik
düzeyleri üzerine çalıĢmaları olmak.
Almanca'nın yabancı dil olarak
öğretiminde Ģiirin iĢlevi konusunda
çalıĢmaları olmak.

Adayların;
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel Ģartları
taĢımaları,
2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda baĢvurularını
yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (BaĢvuru Dilekçesi, Taahhütname, ÖzgeçmiĢ ile
Akademik ve Ġdari Etkinlikler Listesi) baĢvurmaları,
3 - Durumlarının, ―Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına
BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanmayla Ġlgili Değerlendirme Yönergesi‖ne uygun olması,
4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde
belirtilen Ģartları taĢıyan profesör adaylarının bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı)
nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve baĢlıca araĢtırma eserini belirten dilekçelerine ilave
olarak, özgeçmiĢlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın
listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta
olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve baĢlıca araĢtırma eserlerini
ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen veya postayla ulaĢtırmaları
gerekmektedir.
5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde
belirtilen Ģartları taĢıyan doçent adaylarının bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört)
nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmiĢlerini, lisans,
yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik baĢarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık
fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların (Üniversitemizde
görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına
Ģahsen veya postayla ulaĢtırmaları gerekmektedir.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin
3’üncü paragrafında belirtilen eĢ durumu ve sağlık mazeretlerine iliĢkin belgeleri teslim etmeleri
gerekmektedir.
BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beĢinci günün mesai bitimidir. Süresi
içinde yapılmayan baĢvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
9157/1-1
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aĢağıda
unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiĢ, doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
2 - Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) adet CD Ģeklinde ilgili birimlere baĢvurmaları gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiĢ) puan almıĢ olmak gerekmektedir.
4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baĢvurabilirler. Birden fazla kadroya
baĢvuruda bulunan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.
6 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca baĢarılı
bulunan aday hakkında güvenlik soruĢturması ve arĢiv soruĢturması yapıldıktan sonra sonucun
olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
8 - ĠLK BAġVURU TARĠHĠ : 23.10.2017
SON BAġVURU TARĠHĠ

: 06.11.2017

Sınav Programı: 09.11.2017

Tarih: 09.11.2017

Saat: 10:00

Yer: Ġlgili Birimlerde

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı
BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

YARDIMCI
PROFESÖR

DOÇENT

TIP FAKÜLTESĠ
En Az BeĢ (5) Yıl Tıbbi Biyoloji

TIBBĠ BĠYOLOJĠ

1

BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ

1

Kadrosunda ÇalıĢmıĢ Olmak.
Gliyal Timörlerde Genetik Etki Uzmanı
Olarak ÇalıĢmıĢ Olmak.
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BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

YARDIMCI
PROFESÖR

DOÇENT

TIP FAKÜLTESĠ
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM

1

ANESTEZĠYOLOJĠ ABD

1

GÖZ HASTALIKLARI ABD

1

Oveit ve Oküler Timörler Konusunda

RADYASYON ONKOLOJĠSĠ

ÇalıĢması Olmak.
Ġlgili Alanda Yandal Uzmanlığı AlmıĢ

1
ABD

Olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK

1

ENDOKRĠNOLOJĠ)

Çocuk Endokrinolojisi Alanında Yandal
Uzmanlığını AlmıĢ Olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK

1

NÖROLOJĠ)

Çocuk

Nörolojisi

Alanında

Yandal

Uzmanlığını AlmıĢ Olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK

1

NEFROLOJĠ)

Çocuk Nefrolojisi Alanında Yandal
Uzmanlığını AlmıĢ Olmak.

COCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI (ÇOCUK

1

YOĞUN BAKIMI)

Çocuk Yoğun Bakımı Alanında Yandal
Uzmanlığını AlmıĢ Olmak.
Gliyal

BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ

1

BĠYOĠSTATĠSTĠK

1

Timörlerde

Genetik

Etkiler

Üzerine ÇalıĢmıĢ Olmak.
Tıbbi Biyoistatistik Alanında Doktora

ĠÇ HASTALIKLARI

YapmıĢ Olmak.
Hemotoloji Alanında Yandal Uzman

1

(HEMOTOLOJĠ)

Olmak.

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
MUHASEBE VE FĠNANSMAN

1

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ

1

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRO MANYETĠK ALAN
VE MĠKRO DALGA TEKNĠĞĠ

Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
1

Alanında Doktora YapmıĢ Olmak.
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BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

YARDIMCI
PROFESÖR

DOÇENT

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PROTOHĠSTORYA VE
ÖNASYA ARKEOLOJĠSĠ

Urartu Medeniyeti Alanında ÇaılıĢması
1
Olmak.
Klinik Psikolojisi Alanında Doktora

GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ

1

KLASĠK ARKEOLOJĠ

1

YapmıĢ Olmak.
Doğuanadolu

Demir

Çağ

Mezar

Mimarisi Üzerine ÇalıĢmıĢ Olmak.

VETERĠNER FAKÜLTESĠ
Veteriner Faküktesi Mezunu Olmak ve
VETERĠNERLĠK GENETĠĞĠ

1

Bal Arılarında Parazit Olarak YaĢayan
Akar Genetiği Üzerine ÇalıĢmıĢ Olmak

ECZACILIK FAKÜLTESĠ
Eczacılık Biyokimya Alanında Doktora

BĠYOKĠMYA

1

FARMASOTĠK TEKNOLOJĠ

1

YapmıĢ Olmak
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve
Biyofarmasotik

ve

Farmakokinetik

Alanında Doktora YapmıĢ Olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Film

SĠNEMA-TV

1

SĠNEMA-TV

1

Tasarımı

Konusunda

Doktora

Alanında

Doktora

Bölümünden

Mezun

YapmıĢ Olmak.
Türk

Sineması

YapmıĢ Olmak

GEVAġ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarla
ORGANĠK TARIM

1

Bitkileri

Olmak ,Tahıllar ve Yemeklik Dövme
Baklagiller Alanında ÇalıĢmıĢ Olmak.

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
ORTODONTĠ

1

Ġlgili alanda UzmanlaĢmıĢ Olmak.

FEN FAKÜLTESĠ
FĠZĠKOKĠMYA

1

VAN SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
ĠLK VE ACĠL YARDIM
1

Hipotiroidi Üzerine ÇalıĢmıĢ Olmak.
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Fakülte
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Tıp
Fakültesi

Bölüm
Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü
Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü
Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıp
Fakültesi

Temel Tıp
Bilimlei Bölümü

Anabilim Dalı
Farmasotik
Toksikoloji

Uzmanlık Alanı / Aranılan ġartlar
Farmasotik Toksikoloji alanında
Doçentlik unvanına sahip olmak.
Klinik
Biyokimya
alanında
Biyokimya
Doçentlik unvanına sahip olmak.
Göz
Hastalıkları
alanında
Göz Hastalıkları
Doçentlik unvanına sahip olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
alanında Doçentlik unvanına
Hastalıkları
sahip olmak.
Tıbbi
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında
Mikrobiyoloji
Doçentlik unvanına sahip olmak.

Kadro
Sayısı
1
1
1

Kadro
Unvanı
PROF.
DR.
DOÇ.
DR.
PROF.
DR.

1

PROF.
DR.

1

PROF.
DR.

BaĢvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz Ġnsan Kaynakları
Direktörlüğü'ne Ģahsen/posta yolu ile yapılabilir.
Ġlana baĢvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden
ulaĢılabilir.
9164/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-203
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.09.2017-2857
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Merkez GölbaĢı Mahallesi, 153 ada 5 nolu parselde yer
alan, mülkiyeti özel Ģahıslara ait, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 07.12.2006/234 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak
tescillenen taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin, 22.09.2017 tarihli uzman raporu
okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/234 sayılı
tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Merkez GölbaĢı Mahallesi, 153 ada 5 nolu parselde yer
alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiĢ olduğundan: ―II. Grup
Yapı‖ olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
iĢlenmesine karar verildi.
9089/1-1
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ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI YERĠ
Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 –203
Karar Tarihi ve No
: 27.09.2017 –2856
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Merkez Kale Mahallesi, 77 ada 1 nolu parselde yer alan,
mülkiyeti özel Ģahıslara ait, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
07.12.2006/232 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen
taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin, 22.09.2017 tarihli uzman raporu okundu.
ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/232 sayılı tescil
kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Merkez Kale Mahallesi, 77 ada 1 nolu parselde yer alan,
sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiĢ olduğundan: ―II. Grup Yapı‖
olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine karar
verildi.
9090/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Ardahan 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
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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