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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayrılmak şartıyla programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygulamalar, laboratuvar koyabilir; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilir.
Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler, Rektörlüğün bilgisine sunulur.
Seçmeli dersler, diğer fakültelerin programlarından da alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı
yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili
birimin yetkili kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Seçmeli derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir. Yıl esasına göre eğitim-öğretim
yapan programlarda seçmeli derslerdeki öğrenci sayısı senato tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/4/2017
30034
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/8//2017
30145
21/4/2018
30378
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 48. Sayfadadır.
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun
yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, disiplin işlemlerine ve mali konularına
ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
akademik ve idari birimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Müdür: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
ç) Kurucu Vakıf: Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfını,
d) Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,
e) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ğ) Yüksekokul Sekreteri: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sekreterini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti, Akademik ve İdari Organlar, Akademik ve İdari Personel,
Araştırma-Geliştirme Koordinatörlükleri ve Danışmanlık Hizmetleri
Mütevelli Heyeti
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Yüksekokulun en yüksek karar organıdır ve tüzel
kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyeti; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanun ve
31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun, devlet memuru olma niteliklerine sahip, en az
üçte ikisi yükseköğretim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Devlet
üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli izni almış olmak
kaydıyla, Mütevelli Heyette görev alabilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri
ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Müdür dışındaki Yüksekokul mensupları Mütevelli Heyette görev
alamaz.
(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi dolan
Mütevelli Heyeti üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Mütevelli Heyeti üyelerinden birinin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi bitmeden
görevden alınmaları için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının en az üçte ikisinin görevden alma önerisi lehinde oy kullanması gerekir.
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(4) Müdür, Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Müdür, kendisi ile ilgili konularda toplantılara ve oylamalara katılamaz.
(5) Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından seçilmelerini/değişikliklerini izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(6) Mütevelli Heyeti yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Kararlar, Mütevelli
Heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Mütevelli Heyeti, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı isteği
ve/veya Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Mütevelli Heyet toplantılarının
raportörlüğünü Mütevelli Heyeti üyelerinden biri yapar.
(7) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar,
bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve
Mütevelli Heyet üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.
(8) Mütevelli Heyeti yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve sürede; Mütevelli
Heyeti üyelerine, Müdüre ya da Yüksekokul Sekreterine devredebilir.
(9) Mütevelli Heyeti gerek duyulması durumunda hukuki, akademik ve mali konularda
tam ya da yarı zamanlı danışmanlık hizmetleri alabilir.
Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Akademik kalite ve standartları belirlemek.
c) Yüksekokulu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı
ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim
Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yüksekokulun geliştirilmesi yönünde gerekli yatırımları planlamak ve gerçekleştirmek.
d) Yüksekokul yönetimine ilişkin kural ve standartları belirlemek.
e) Yüksekokul yönetimince uygulanmak üzere akademik, idari ve mali konulara ilişkin
olarak önerilen konuları görüşmek ve karara bağlamak.
f) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Müdürü görevlendirmek ve gerekli görülmesi halinde aynı yöntemle görevden almak.
g) Yüksekokulda görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin
sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.
ğ) Akademik ve idari personele verilecek ücretleri belirlemek.
h) Yüksekokulda akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına
ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Yüksekokul Kurulu önerilerini karara bağlamak.
ı) Yüksekokul ilgili birimlerince hazırlanan düzenleyici işlemleri inceleyerek karara
bağlamak.
i) Müdür tarafından hazırlanan Yüksekokul bütçesini onaylamak, harcama usullerini
belirlemek, bütçe uygulamalarını incelemek ve izlemek.
j) Satın alma ve ihaleye ilişkin her türlü işlemleri izlemek ve denetlemek.
k) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarını belirlemek.
l) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin ödeme koşul, şekil ve zamanını belirlemek.
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m) Yüksekokula kaynak sağlayıcı yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına veya
kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına
ilişkin kararlar almak.
n) Yüksekokulun taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri
yapmak.
o) Yüksekokula yapılacak bağışların kabulüne veya reddine karar vermek ve bunlara
ilişkin işlemleri yapmak.
ö) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yürütmek.
Başkan
MADDE 7 – (1) Başkan, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından dört yıl için seçilir. Başkan, üyeler arasından bir kişiyi Başkan Yardımcısı olarak belirler.
(2) Başkan Yardımcısının görev süresi Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süresi biten
Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
Akademik organlar
MADDE 8 – (1) Yüksekokulun akademik organları; Müdür, Yüksekokul Kurulu ve
Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Yüksekokulun en üst düzeydeki yöneticisidir. Müdür, Mütevelli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle atanır. Gerekli görüldüğü takdirde, aynı usulle görevden alınır. Daha kısa süre için atanacaksa, bu durum Müdür adayına bildirilir ve sözleşmesinde belirtilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden atanabilir.
(2) Müdür; akademik ve idari işlerinin yoğunluğuna göre, kendisine yardımcı olmak
üzere Mütevelli Heyetin uygun bulduğu sayıda Müdür Yardımcısı seçer ve bunların atanmasına
ilişkin teklifini Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür Yardımcıları Müdürün görevi süresince
görevde kalmak üzere atanır. Müdür Yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.
(4) Müdürlüğün boşalması halinde, Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen öğretim
elemanlarından biri, en çok altı ay için bu görevi vekaleten yürütebilir. Müdürlüğün altı aydan
fazla süreyle boşalması veya görev süresinin bitmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütevelli Heyetin akademik, idari, mali ve diğer konularda alacağı kararları uygulamak.
b) Mütevelli Heyeti ile yükseköğretim kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak.
ç) Yüksekokul Kuruluna ve Yönetim Kuruluna Başkanlık yapmak ve bu kurulların önerilerini inceleyerek karara bağlamak.
d) Yüksekokula bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Her akademik yılsonunda, Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın
faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyetine bilgi vermek.
f) Yüksekokulun akademik performansını en üst düzeye ulaştırmak, bilimsel üretimin
sayı ve kalitesini arttırmak, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının mükemmelleştirilmesi
için akademik ve idari personeli teşvik etmek.
g) Yüksekokul bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını ilgili kurulların görüş ve önerilerini de
aldıktan sonra Mütevelli Heyetine sunmak.
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ğ) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak.
h) Bu Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen görevleri yapmak.
Yüksekokul Kurulu
MADDE 11 – (1) Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları
ve Yüksekokulu oluşturan Bölüm Başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu yılda en az dört
kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya
çağırır. Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.
Yüksekokul Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yüksekokul Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın ile ilgili faaliyetlerini görüşmek, karara bağlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.
b) Yüksekokul ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bildirmek.
c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi
saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak.
ç) Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak bölüm ve programlarla ilgili olarak Yükseköğretim Kuruluna sunulmak üzere Mütevelli Heyetine rapor hazırlamak.
d) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.
e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile
Müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.
(2) Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütevelli Heyeti kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak.
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek.
c) Yüksekokulda bölümler arası geçiş koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek.
ç) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek.
d) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek.
e) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine göre başka bir yükseköğretim kurumunun lisans veya ön
lisans programlarına kayıtlı öğrencilerini Yüksekokula özel öğrenci olarak kabul etmek.
g) Mütevelli Heyet ve/veya Müdür tarafından verilen yönetim ve disipline ilişkin görevleri yerine getirmek.
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevleri yapmak.
Bölüm başkanı ve program başkanı
MADDE 15 – (1) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.
(2) Bölüm Başkanı; bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri,
doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Mütevelli
Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan tekrar görevlendirilebilir.
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(3) Bölüm Başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için tam zamanlı öğretim
üyelerinden birini vekil olarak bırakır.
(4) Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.
(5) Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
(6) Bölüm Başkanlığına bağlı her bir program için, programın tam zamanlı öğretim elemanları arasından Bölüm Başkanının teklifi, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile
üç yıl süreyle Program Başkanı görevlendirilir. Süresi biten Program Başkanı yeniden görevlendirilebilir.
(7) Program Başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için, programın tam zamanlı öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakır. Altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan
süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni bir Program Başkanı görevlendirilir.
(8) Program Başkanı, programın her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve
programla ilgili faaliyetin düzenli ve verimli yürütülmesinden Bölüm Başkanına karşı sorumludur.
Öğretim elemanları
MADDE 16 – (1) Öğretim elemanları; yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur. Öğretim elemanlarının
seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri
ve yükseltilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili akademik
organlar tarafından ve Mütevelli Heyetin onayıyla yapılır.
(2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile görevlendirilir.
(3) Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılabilir. Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılmasına ilişkin esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.
(4) Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet meslek yüksekokullarındaki atamalarda
aranan şartlara ek olarak Yüksekokul tarafından gerekli görülen ek akademik şartlar konulabilir.
(5) Öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde iş yaşamındaki uzmanlık ve deneyimler göz önünde bulundurulur.
(6) Öğretim elemanlarının performansları ve akademik performansları bağlı bulundukları Bölüm Başkanı ve Müdür tarafından her akademik yıl için ayrı olarak değerlendirilir.
Araştırma-Geliştirme koordinatörlükleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 17 – (1) Yüksekokul üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri
doğrultusunda Araştırma-Geliştirme Koordinatörlükleri kurulabilir. Bu koordinatörlükler araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları
yapar:
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak.
b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyon içerisinde iş başı eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.
c) Mezun öğrencilere istihdam alanları yaratılması için çalışmalar yapmak.
ç) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yapılması için program geliştirme ve kariyer planlamaları yapmak.
d) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak.
e) İhtiyaç duyulan konularda araştırma-geliştirme projeleri hazırlamak ve danışmanlık
hizmetleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile sürekli eğitim, yaşam
boyu öğrenme, endüstriye dayalı öğrenme ve staj, mesleki gelişim, mezun ilişkileri, uluslararası
ilişkiler, araştırma-geliştirme, e-öğrenme ve benzeri konularda koordinatörlükler kurulabilir.
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(3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum veya kişilerce Yüksekokul ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslara göre yapılır.
(4) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri kapsamında gelen teklifler
Müdür tarafından oluşturulacak Akademik Değerlendirme Komisyonunca incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi belirlenir. Değerlendirme yapılırken projenin Yüksekokula sağlayacağı yarar, araştırmalara katkı, gelir ve benzeri unsurlar da göz önüne alınır.
(5) Yönetim Kurulunun görüşü, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile tam
zamanlı öğretim elemanları Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilir. Bu tür çalışmalar Yüksekokulda sürdürülmüş sayılır.
(6) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri, sertifika, kurs ve benzeri
kapsamında alınan her türlü ücret Yüksekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen esaslara göre Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla yapılır.
(7) Tam zamanlı öğretim elemanları, Akademik Değerlendirme Komisyonunun görüşü
ve Mütevelli Heyetin onayı ile Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilir. Tam zamanlı öğretim
elemanının araştırma-geliştirme projelerinden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek
gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler
doğrultusunda Müdürün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.
İdari organlar
MADDE 18 – (1) Yüksekokul idari organları, Yüksekokul Sekreterliğine bağlı olarak
aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Müdür Özel Kalemi.
b) Öğrenci İşleri Birimi.
c) Yazı İşleri ve Genel Evrak Birimi.
ç) Mali İşler Birimi.
d) İnsan Kaynakları Birimi.
e) Sağlık Kültür ve Spor Birimi.
f) Teknik ve Destek Hizmetler Birimi.
g) Satın Alma Birimi.
ğ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi.
h) Bilgi Kaynakları Birimi.
ı) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Birimi.
Yüksekokul Sekreteri ve görevleri
MADDE 19 – (1) Yüksekokul Sekreteri; Yüksekokul idari teşkilatının başı ve idari
personelin amiri olup, Müdüre bağlı olarak görev yapar. Yüksekokul Sekreteri, Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınır.
(2) Yüksekokul Sekreteri aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak.
b) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevi
yapmak.
c) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılmasını, korunmasını, saklanmasını ve Yüksekokula bağlı birimlere iletilmesini sağlamak.
ç) Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride
bulunmak.
d) Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
e) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek.
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f) Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
g) Müdür ve Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İdari personel
MADDE 20 – (1) Yüksekokul idari personeli, Yüksekokul Sekreteri ve Müdürün önerisi üzerine Başkan tarafından görevlendirilir ve Mütevelli Heyet tarafından sözleşmeleri yapılır.
Akademik ve idari personelin izinleri
MADDE 21 – (1) Akademik ve idari personel, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ücretli izin kullanır.
(2) Akademik personelin izin kullanma tarihleri ilgili Bölüm Başkanı tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir. Müdürün izni Başkan, Bölüm Başkanlarının izni Müdür,
diğer akademik personelin izni ilgili Bölüm Başkanının önerisi üzerine Müdür tarafından verilir.
(3) İdari personelin izni, Yüksekokul Sekreterinin önerisi üzerine Müdür tarafından verilir.
Akademik ve idari personelin disiplin işlemleri
MADDE 22 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin işlemleri hakkında,
14/7/1964 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Alınması, Öğretim Dili, Öğretim Ücreti, Öğrenci Disiplin İşlemleri
Öğrenci alınması
MADDE 23 – (1) Yüksekokula kaydedilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.
(2)Yüksekokula yurt içinden veya yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Yüksekokul Kurulunca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.
(3)Yüksekokul öğrencileri hakkında 2547 sayılı Kanun, 14/7/2018 tarihli ve 30478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Önlisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 24 – (1)Yüksekokulun öğretim dili Türkçe’dir. 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile Yüksekokulun bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen yabancı dilde
eğitim yapılmasına karar verilebilir.
Öğretim ücreti
MADDE 25 – (1)Yüksekokulda yapılan eğitim-öğretim için öğrencilerden Mütevelli
Heyeti tarafından her eğitim-öğretim dönemi için belirlenen öğretim ücreti alınır.
Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 26 – (1) Yüksekokul öğrencilerinin disiplin işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi
MADDE 27 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun her çeşit
gelirleri Yüksekokulda kalır ve geçici olarak dahi hiçbir surette vakıf varlığına veya hesaplarına
intikal edemez.
(2) Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Yüksekokulun tüzel kişiliği adına tescil edilir.
Mali kolaylıklar
MADDE 28 – (1) Yüksekokul, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali
kolaylıklar ile devlet tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına sağlanan bütün imkanlardan
yararlanır ve emlak vergisinden muaftır.
Harcama yetkilisi
MADDE 29 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içerisinde kalmak kaydıyla kısmen ya da tamamen
Mütevelli Heyeti üyelerinden birine, Müdüre ya da Yüksekokul Sekreterine devredebilir.
Yüksekokulun gelir kaynakları
MADDE 30 – (1) Yüksekokulun gelirleri şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından geliri Yüksekokula tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan
gelen gelirler.
b) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.
c) Yüksekokulun yatırımlarından ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
e) Yüksekokul dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.
f) Öğrencilerden alınacak ücretler.
g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Yayın ve satış gelirleri.
ı) Diğer gelirler.
Kaynakların kullanımı
MADDE 31 – (1) Yüksekokulun inşaat, her çeşit alım, satım, kiralama işleri ve gerekli
diğer faaliyetleri için kaynaklarının kullanımı ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
4857 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Müdürü yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir.
Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izlemek ve ilgili mevzuata uygun olarak yönlendirmekle yükümlüdür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, her yarıyıl
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaparlar.
(2) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları doktora
programları için 3,00’ın, yüksek lisans programları için 2,50’nin altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce C ve C+ başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir yarıyıl her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Seviye tespit
veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği
gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması
ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav
güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda
yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir.
Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde
bulundurulur. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final sınav hakkı tanınır. Final sınavları ilgili yarıyılın sonunda açılır. Final sınavına mazereti nedeni ile katılamayan öğrencilere mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda mazeret sınavı hakkı verilir.
(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının
ağırlığı % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz. Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl
sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere yarıyıl başında duyurur.”

30 Eylül 2018 – Sayı : 30551

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

“(4) (Ek: 19/3/2018 – 30365/3 md.) Öğretim planında yer alan staj ve tez dersi dışında
tüm derslerini alarak devam koşullarını sağlamış ve kredili derslerin biri dışındaki derslerinden
başarılı olmuş veya tüm derslerini başarmasına rağmen bu Yönetmelikte öngörülen not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının
bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir.
Tek ders sınavında başarılı olamayan veya bu Yönetmelikte öngörülen azami süreleri aşmış
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) I: Tez savunmalarında jüri tarafından düzeltme istenmiş öğrencilere verilir. Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde öngörülen sürelerin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen I notu, F notuna dönüşür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az
2.5 olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci,
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında uygulanacak ölçütler bu Yönetmelik hükümlerinin altında kalmamak koşulu ile Anabilim
Dalları tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tez Otomasyon Sistemine tez veri girişini yapmakla yükümlüdür.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler, sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir
ve öngörülmeyen sebepler nedeniyle kayıt dondurmak için başvurabilirler.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/11/2016
29888
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
117/6/2017
30099
219/3/2018
30365

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

30 Eylül 2018 – Sayı : 30551

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI
DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Türkçe Öğretim, 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; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Türkçe Öğretim,
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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İstanbul Ayvansaray-TÖMER): İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Türkçe
Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için
yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmayıp Türkçe öğrenme talebiyle müracaatta bulunan kişilere Türkçe öğretmek, yabancılara
Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan
bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkçeyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek,
b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini
sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,
c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak
ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,
ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin
amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı,
eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve
yürütmek,
d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
f) İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,
g) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak,
ğ) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın
araçları vasıtasıyla duyurmak,
h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak,
ı) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
i) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak,
j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,
Çalışma ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, tercihen
Üniversitenin ilgili bölüm başkanı, öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine,
Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından
yeterli sayıda kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu
üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle
görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine
aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya
çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul
edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje
gruplarını oluşturmak,
g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Türkçe öğretimi ile ilgili
bölümlerindeki öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Müdürün ve Rektörün
önerisi üzerine görevlendirilen üç üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,
çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi
üzerine yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez
toplanır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.
Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri kapsamında
Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet
tarafından görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesinin akademik,
idari ve mali ilkelerini, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını ve yeterliliklerini
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek-2 nci, Ek-15 inci ve Ek-18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan Vekili: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,
c) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte dekanlarını,
ç) Genel Sekreter: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Genel Sekreterini,
d) İcra Komitesi: Mütevelli Heyet Başkanı, Başkan Vekilleri, bir Mütevelli Heyet Üyesi
ve Rektörden oluşan komiteyi,
e) Kurucu Vakıf: Sağlık, Eğitim ve Spor Vakfını,
f) Mütevelli Heyet: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Müdür: İzmir Tınaztepe Üniversitesi bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerindeki müdürleri,
ğ) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Üniversite Senatosunu,
ı) Üniversitelerarası Kurul: Üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı
Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden
dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşan yükseköğretim üst kuruluşunu,
i) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Mütevelli Heyet ve Görevleri
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Üniversite; eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini en üst düzeyde yerine getirmek üzere gerekli akademik, idari ve mali tedbirleri alır. Üniversite bu görevlerini yerli veya yabancı bir veya birden fazla üniversite, üniversite grubu veya araştırma
kuruluşu ile müşterek yapabilir.
(2) Öğretim üyelerinin istihdamında ilgili genel mevzuat hükümlerine ilave kriterler
koymak suretiyle nitelikli öğretim üyesi temini için tedbirler alabilir.
(3) Mütevelli Heyeti ve Üniversite yönetimi akademik ve idari verimlilik için Üniversite
içinden, dışından ve öğrenci temsilcilerinden oluşan sürekli veya süreli kurul, ihtisas komisyonu, komite ve birim kurabilir.
(4) Bu maddenin hükümleri için Mütevelli Heyet kararı devredilemez.
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Mütevelli heyet
MADDE 6 – (1) Üniversite Mütevelli Heyeti, kurucu vakıf tarafından ilgili mevzuat
hükümlerine uygun kişiler arasından dört yıllığına seçilen en az yedi, en fazla on beş kişiden
oluşur.
(2) Görev süresi biten kişiler yeniden seçilebilir. Rektör veya bulunmadığı durumlarda
Rektör vekili Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Görev süresi bitmeyen bir üyenin görevinden
alınabilmesi; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun en az dörtte üçünün oyu ile mümkündür.
(3) Mütevelli Heyetin sekretarya ve arşiv işlerini yürütmek üzere Rektörlük gerekli tedbirleri alır. Mütevelli Heyet sekretaryasının çalışmaları Mütevelli Heyet içinde kurulacak İcra
Komitesinin denetimine açıktır.
(4) Mütevelli Heyet üyelerinin atanmalarına veya ayrılmalarına ilişkin bilgi en geç otuz
gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(5) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on
ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için
2547 sayılı Kanunda öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.
(6) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde toplam üç defa veya üst üste
iki defa Mütevelli Heyet toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer.
(7) Mütevelli Heyet Üniversitenin en üst karar ve yönetim organı olup, tüzel kişiliğini
temsil eder. Mütevelli Heyet, en üst düzeyde tedbirler alarak Üniversitenin akademik ve idari
yönden verimli çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu görevini yerine getirirken Mütevelli
Heyet ve Üniversite içinde genel mevzuata ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla
organizasyonlar, komisyonlar kurup çalıştırabilir ve bunlara bütçe tahsis edebilir.
(8) Akademik ve idari işleyişleri belirlemek üzere yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak veya Rektörlükçe hazırlanan taslakları onaylamak, uluslararası anlaşmalar yapmak, Üniversiteye mali külfet getirecek anlaşma ve sözleşmeleri onaylama, kredi alımını ve borç verme
işlemini kararlaştırmak, menkul ve gayrimenkullerin yönetimini gerçekleştirmek, Üniversite
içinde temsil ve harcama ölçülerini belirlemek Mütevelli Heyetin görevleridir.
(9) Mütevelli Heyet, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, araştırma merkezi, uygulama merkezi, yabancı dil hazırlık okulu ve bunların bünyesindeki bölüm ve diğer
akademik birimlerin kurulup kapatılması, birleştirilmesi, isimlerinin değiştirilmesi hususlarında
Senatoda alınan kararlardan uygun gördüklerini değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunar.
(10) Mütevelli Heyet, Üniversitede görevlendirilecek yönetici, Üniversitenin akademik
kurullarınca belirlenecek öğretim elemanı, idari personele ilişkin kriterleri, usulleri, seçim esaslarını ve statüleri belirler, gerektiğinde sözleşmelerini, atama, terfi ve görevden alınmalarını
onaylar, öğrenim ücretlerini, bursluluk esaslarını ve sayısını belirler. Rektörlükçe hazırlanan
yıllık bütçeyi, Üniversitenin gelişme stratejisini ve buna bağlı politikaları onaylar ve izler.
(11) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını, uygun gördüğü ölçü ve esaslarda, gerektiğinde süreye bağlı olarak Başkana, Başkan Vekillerine veya Rektöre devredebilir. Ancak devredilen yetki ve görevler Mütevelli Heyetin karar ve iradesinin üzerinde olamayacağı gibi, her
zaman geri alınabilir.
(12) Mütevelli Heyet, Rektör atanması için belirlediği adayı Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına teklif eder ve Yüksek Öğretim Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Rektörün
atanma işlemini tamamlar. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz.
(13) Mütevelli Heyetin Rektör ataması, bütçenin onaylanması, akademik birimlerin kurulması, kapatılması ve birleştirilmesi, öğrenci kontenjanları ile bursluluk, öğrenim ücretlerinin
belirlenmesi ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri ile ilgili görevleri devredilemez.
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Mütevelli heyet toplantıları karar yeter sayıları ve oylama
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların
gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere duyurulur. Mütevelli Heyeti
olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Ayrıca, üyelerin 2/3’ünün talebi halinde
olağanüstü toplantı yapılır. Mütevelli Heyet toplantı tutanak ve kararları Mütevelli Heyet sekreteryası tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
(2) Mütevelli Heyet lüzum gördüğü hallerde, yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri,
açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara davet edebilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde
toplantıya katılanların oy hakları yoktur.
(3) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, Mütevelli Heyetin toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup; kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(4) Her gündem maddesi görüşüldükten sonra konu ile ilgili karar tasarısı oya sunulur.
Oyların kabul veya ret şeklinde kullanılması zorunludur. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda
bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık ve işaretle yapılır.
(5) Eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Başkan
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından en fazla dört yıllık süre için
bir Başkan, iki başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve vekilleri yeniden seçilebilirler.
Mütevelli Heyet Başkanı Üniversite başkanı sıfatıyla Üniversiteyi kamu, özel ve tüzel kişiler
karşısında temsil eder, ita amirliğini deruhte eder, Mütevelli Heyetçe devredilen yetkileri kullanır.
(2) Başkan, Üniversiteye ait veya Üniversitenin ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu
kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Mütevelli Heyet adına Üniversiteyi temsil eder. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Başkan, Mütevelli Heyet veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine kendisine verilmiş
yetkilerini uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkan vekillerine, İcra Komitesine ve/veya Rektöre
devredebilir.
İcra komitesi
MADDE 9 – (1) İcra Komitesi; Mütevelli Heyet Başkanı, Başkan Vekilleri, Mütevelli
Heyet üyelerinden biri ve Rektörden oluşur. Komite ayda en az bir defa olmak üzere en az üç
üye ile toplanır. Bu komitenin toplanma çalışma esasları mütevelli heyet tarafından hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.
(2) İcra Komitesinin görevleri; Mütevelli Heyet tarafından alınan kararların Rektörlükçe
yapılan uygulamalarını değerlendirmek, Mütevelli Heyetin devrettiği yetkileri kullanmak, karar
almak, harcama yapmak ve Mütevelli Heyet adına ikaz, öneri ve talimatta bulunmak ve Mütevelli Heyeti bilgilendirmek, İç Denetim Biriminin çalışmalarını düzenlemek ve yönetmek,
Mütevelli Heyet gündemine alınacak konuları ve Rektörlük tarafından getirilen hususları görüşerek Mütevelli Heyetin görüşmesine hazır hale getirmektir.
Yüksek danışma kurulu
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin uluslararası işbirliği ve rekabetçiliğini
artıracak, akademik gelişimine fikir, araştırma ve yayınlarıyla katkıda bulunabilecek devlet,
bilim ve siyaset adamları ile sivil toplum kuruluşlarının önde gelenleri, ticaret ve sanayi dünyasının seçkin isimleri, akademisyenler, yazarlardan oluşan bir Yüksek Danışma Kurulu kurabilir ve bu kurulu uygun görülen zaman dilimlerinde toplantıya davet edebilir. Yüksek Danışma
Kurulu üyeliği fahridir.
İç denetim birimi
MADDE 11 – (1) İdari ve mali konularda Rektörlükçe yürütülen bütün iş ve işlemlerin
gözetim ve denetimi için İç Denetim Birimi kurulur. İç Denetim Birimi Mütevelli Heyete bağlı
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olarak ve İcra Komitesine muhatap olarak çalışır. Rektörlük, İç Denetim Biriminin çalışmaları
için yazılı olarak veya Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek yöntemle talep ettiği bütün bilgi
ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Ancak bu talebin İcra Komitesi tarafından yapılması
esastır. Rektör gerektiğinde Mütevelli Heyete denetim talebinde bulunabilir.
(2) İç Denetim Birimi, Üniversite dışından geçici veya sürekli danışman çalıştırabilir.
(3) İç Denetim Biriminde çalışacak personelin niteliği ile özlük hakları Mütevelli Heyet
tarafından düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitenin Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri
Rektör
MADDE 12 – (1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, Mütevelli
Heyetin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır, görev süresi sona eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez yeniden atanabilir.
Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir rektör adayları
ön inceleme komisyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra
hazırlayacağı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete
sunar, Mütevelli Heyetin belirlediği aday Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Rektör
ataması gerçekleşir. Mütevelli Heyetin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun
görüşüyle Rektör, görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.
(2) Rektörlük makamının herhangi bir sebeple boşalması durumunda Mütevelli Heyet,
yeni Rektör asaleten atanıncaya kadar Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Rektörlüğe atanma şartlarını taşıyan bir profesörü Rektör vekili olarak atar.
(3) Rektörün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak atanır ve görev süresi beş yıldır. Rektör,
yardımcılarının görev tanımlarını ve yetki alanlarını belirler.
(4) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.
Bu süre iki haftadan fazla ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilir. Göreve vekalet
altı aydan fazla ise yeniden Rektör ataması yapılır.
(5) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Mütevelli Heyet ve yükseköğretim üst kuruluşları tarafından verilen kararları uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek
Mütevelli Heyete iletmek ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete
bilgi vermek.
c) Üniversitenin stratejik planını, yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını,
bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan
sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
ç) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali
uygulamaları yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.
d) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek
ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak.
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e) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.
f) Öğretim elemanlarına ait yıllık faaliyet raporlarını ve performans değerlendirmelerini
hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.
g) Üniversitenin tüm birimlerinde gerekli görüldüğünde stratejik analizler yaptırmak,
ilgili kurulların görüşlerini alarak analiz sonuçlarını ve değerlendirmeleri Mütevelli Heyete
sunmak.
ğ) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(6) Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım
faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası ilke ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,
bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçların alınması ve değerlendirilmesinde birinci derecede yetkili ve sorumludur.
Senato
MADDE 13 – (1) Kuruluş ve işleyişi: Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi
ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim
yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörlüğünü genel sekreter yapar.
(2) Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları
hakkında karar almak.
b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi ve fakülte kurullarının
bu konudaki önerilerini görüşmek.
d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye
bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek
üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim kurulunun
raportörlüğünü genel sekreter yapar.
(2) Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen
plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak.
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi
önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunmak.
c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.
ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları
inceleyerek kesin karara bağlamak.
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d) Araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetlerinin yürütülme esaslarını
belirlemek.
e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Genel sekreter ve idari teşkilat
MADDE 15 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenir.
(2) Genel sekreter, Üniversitenin idari işlerinden sorumlu yönetici olup Rektöre doğrudan bağlıdır. Senato ve Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar.
(3) Genel sekreter, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile atanır ve aynı usulle
görevden alınır. Genel sekretere Mütevelli Heyetin onayı ile en fazla iki yardımcı tayin edilebilir.
(4) Üniversitedeki idari personel ve çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör
tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulanır.
(5) Üniversitenin idari birimleri mevcut mevzuata ve rasyonel yönetim yapı ve ilkelere
göre Mütevelli Heyet tarafından oluşturulur ve değiştirilir.
Dekan
MADDE 16 – (1) Dekan, profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün
Mütevelli Heyete önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan aynı usulle yeniden atanabilir.
Dekan, aynı usulle görevinden alınabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere
fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer, dekan yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
(2) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.
d) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
Fakülte kurulu
MADDE 17 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin
başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin
kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir
öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.
Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.
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(2) Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle
ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
c) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulu
MADDE 18 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun
üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici
çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.
(2) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım
etmek.
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.
c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün konularda karar almak.
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara
ait işlemleri hakkında karar vermek.
e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitüler
MADDE 19 – (1) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.
(2) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir veya görevinden alınabilir. Müdür, enstitüde
görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı atar, yardımcıların görev
süresi üç yıldır. Müdür, görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet
süresi altı aydan fazla olmaz.
(3) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
(4) Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan
ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
(5) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşur.
(6) Enstitü Kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
(7) Enstitü Kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.
Yüksekokullar
MADDE 20 – (1) Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu
ve yüksekokul yönetim kuruludur.
(2) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe üç yıl için atanır.
Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir veya görevden alınabilir.
(3) Müdür, yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi
yardımcı atar, yardımcıların görev süresi üç yıldır. Müdür, görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz.
(4) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
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(5) Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan
bölüm veya program başkanlarından oluşur.
(6) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç
öğretim üyesinden oluşur.
(7) Yüksekokul Kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.
(8) Yüksekokul Kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.
Bölüm başkanı
MADDE 21 – (1) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde
doktor öğretim üyesi, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde
dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır.
(2) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden
birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.
(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
Öğretim elemanları
MADDE 22 – (1) Öğretim elemanları, Üniversitede görevli öğretim üyeleri; doktor
öğretim üyesi ve profesör ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları; öğretim görevlileri,
araştırma görevlileri, uzman, okutman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur.
(2) Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır. Öğretim üyelerinin
atanmaları ve yükseltilmelerinde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde aranan asgari koşullara ilave olarak Senatonun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilave koşullar bir yönerge ile belirlenebilir.
(3) Meslek yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek öğretim
elemanlarının atanmasında özellikle alanıyla ilgili çalışma deneyimine sahip olması gözetilir.
(4) Üniversitede görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, disiplin uygulamaları dâhil 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere
tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
(5) Gerekli görüldüğünde Mütevelli Heyetin onayı ile yabancı uyruklu öğretim elemanı
da istihdam edilebilir, bunun için 2547 sayılı Kanun ve Mütevelli Heyet ile Senato kararlarına
göre işlem yapılır.
(6) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:
a) Üniversitede yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretime güncel bilgiler ve yöntemler kullanarak katkıda bulunmak.
b) Alanıyla ilgili eğitici ve öğretici nitelikte seminerler, konferanslar vermek, uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak.
c) Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yarara yönelik bilimsel çalışmalar ve yayınlar
yapmak.
ç) Öğrencilere meslekleri ve diğer konularda danışmanlık yapmak.
d) İş sözleşme hükümlerine uygun davranmak.
e) Yetkili organlarca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
f) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun davranmak.
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Öğrenciler
MADDE 23 – (1) Disiplin işleri dâhil öğrencilerle ilgili tüm işlemlerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Araştırma geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 24 – (1) Diğer yükseköğretim kurumları ile kamu araştırma kurumlarından
veya yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden talep edilecek proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, bilirkişilik ve benzeri hizmetler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek esaslar uygulanır. Bunun için Rektör tarafından uzmanlık alanları dikkate alınarak üç veya beş kişilik proje değerlendirme komisyonları
kurulur. Komisyon esaslar doğrultusunda faaliyet bazında raporunu hazırlayarak Rektöre sunar.
(2) Üniversitenin araştırma, geliştirme, inovasyon amaçlı faaliyetler için Üniversite
içinde veya Üniversite dışı kuruluşlarla ortaklaşa yapılar tesis etmek üzere idari ve mali organizasyonlar kurulabilir ve tedbirler alınabilir. Bunun için Mütevelli Heyet kararı esastır.
(3) Öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları ile ilgili talepleri proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Rektörün onayı ile karara bağlanır.
(4) Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler
kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine
yapılacak ödemelere ilişkin esaslar Rektörlük tarafından önerilir ve Mütevelli Heyetin onayı
ile belirlenir.
Mali hükümler
MADDE 25 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali
kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.
(2) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin
de görüşünü alarak belirli ölçüde Rektöre devredebilir.
(3) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
c) Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri
hizmetlerden elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak ücretler.
d) Devlet bütçesinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
e) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarından temin edilecek Ar-Ge proje
fonları.
f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
(4) Üniversiteye veya birimlerine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerde Mütevelli
Heyetin onayı gerekir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu
Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez/ADİM: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kurslar, seminerler, kamplar gibi dil öğretim yöntemlerini en etkin bir biçimde kullanarak, Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama,
anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek,
akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmak, dilin
kültürel yapısına ilişkin kazanımlar sunmak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arapça eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar
düzenlemek; danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak ve yayınlar yapmak.
b) Arapça öğretimi ile ilgili kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, sesli
ve görüntülü materyaller hazırlamak.
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c) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Arapça öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, proje ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
ç) Arapçayı daha iyi şekilde öğretmek ve öğrenmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezi
ve aktiviteler düzenlemek.
d) Yurt dışındaki üniversitelerin Arap dili ve edebiyatı bölümü ve Arap dil merkezleriyle
iş birliği çerçevesinde öğrencilerin Arapça dil becerilerini artırmaya yönelik karşılıklı aktivitelerde bulunmak, meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
e) Arapça dil öğretiminin daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi amacıyla, uygun
görülen kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalamak ve Arapça yaz dil kampları oluşturmak.
f) Arapça eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek,
bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak.
g) Arapça dil sınavları düzenlemek; Arapça dil yeterlilik belgesi vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olan üye vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli
bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenlemek.
d) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
e) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden
oluşur. Diğer üyeler, merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan üniversitenin aylıklı
ve devamlı statüde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Boşalan üyeliklerin yerine
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün
ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağrılır. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üst üste üç Yönetim Kurulu
toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.
(3) Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili
bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar
almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesini teklif etmek ve
eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.
d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.
e) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri 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 hükmüne göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu derslerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını almasını ve bu derslerden başarılı olmadan üst yarıyıl derslerinden ders almamasını sağlar,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) göre tanımlanan ve kayıtlı olduğu bölümün ders programında belirlenen, yarıyılın kredi toplamıdır. Yarıyıl ders yüküne ek olarak başarısız olunan
veya alt yarıyıllardan alınamayan derslerden en çok iki ders daha alınabilir. Kayıtlı olduğu
programda en az iki yarıyılı tamamlayarak genel not ortalaması (cGPA) 3.50 ve üzeri olan öğrenciler yarıyıl ders yüküne ek olarak üst yarıyıldan açılmış olan bir adet dersi alabilirler. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler
arasından fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Her dönem sonunda herhangi bir F notu veya W notu alınan derslerin veya alt yarıyıllardan alınamayan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler,
seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman
tarafından önerilen ve bölümce uygun görülen başka dersleri alırlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencinin, öğrenci değişim programları uyarınca geçici olarak yurt dışında bir
yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla tamamladığı tüm
dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve kredileriyle gösterilir; bunlardan öğrencinin programdaki ders ve yükümlülüklerinin yerine sayılanlar notu ile,
program dışı değerlendirilenler ise notu ve NC işaretiyle not çizelgesine işlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından bir programdan transfer edilen ya da yurt dışı değişim programlarından alınıp başarılı olunan ve ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No : 2018/48
Karar No : 2018/165
BiliĢim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 10/04/2018
tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT.
SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Tuncay ve Bedia oğlu, 31/08/1997 doğumlu, Aydın,
Koçarlı, Orta Mah/köy nüfusuna kayıtlı ALĠHAN TÜRKÖZ'ün açık adresi tespit edilemediğinden
ve mernis adresi de bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.

8182

—— •• ——
Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2007/468
Karar No : 2017/400
Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 10/10/2017
tarihli ilamı ile TCK'nun 66/1-e ve CMK'nun 223/8 maddesi gereğince zamanaĢımı nedeniyle
düĢme kararı verilen Bayram ve Hatice oğlu, 29/01/1977 doğumlu Mersin Mut Göksu Mah/köy
nüfusuna kayıtlı OSMAN TĠRYAKĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiĢ
sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur.

8105

—————
Esas No : 2015/331
Karar No : 2018/99
Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası
yazılı 08/02/2018 tarihli ilamı ile TCK 155/1 maddesi gereğince neticeten 6 ay hapisten çevrilen
3.600 TL ve doğrudan para cezası 300 TL olmak üzere toplam 3.900 TL adli para cezası ile
cezalandırılmasına karar verilen Hikmet ve Nazmiye oğlu, 18/05/1957 Beydili doğumlu,
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Karaman Merkez Beydili Mah/köy nüfusuna kayıtlı YÜCEL ERGÜN tüm aramalara rağmen
bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE.
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiĢ
sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur.

8104

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2017/46
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince; sanık Abdurrahman ve Gülbeyaz
oğlu 10/04/1974 Dğ. Aksaray Merkez Ekeciktolu Mah. Nüfusuna kayıtlı 52384725208 TC kimlik
numaralı CENGĠZ ERGĠN hakkındaki "Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/03/2018 tarih ve
2017/46 Esas, 2018/415 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında 677 sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan Hüküm Kurulmasına yer olmadığına; ġantaj suçundan beraatine; sarkıntılık düzeyinde
kalan basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası ve hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile
CEZALANDIRILMASINA karar verildiği", hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilan yoluyla ilanen
tebliği, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiĢ sayılacağı, istinaf kanun yoluna
baĢvurulmadığı takdirde 7 gün sonra kesinleĢeceği, kararın tebliğ edilmiĢ sayıldığı tarihten (ilan
tarihinden 15 gün sonrası) baĢlamak üzere CMK.nun 291 maddesi uyarınca 7 gün içerisinde Ġzmir
Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılıp hükmü veren Mahkemeye veya en yakın bir
mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle karara istinaf
baĢvuru yoluna gidebileceği Ģerhi Ġlan olunur.

8106

—— • ——
Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2016/542
Kamu Malına Zarar Verme ve Hakaret suçundan sanıklar Hakan ÇOKKESER ve Halil
Ġbrahim ÇOKKESER hakkında mahkememizce verilen 2016/542 Esas, 2018/290 Karar sayılı
10/04/2018 tarihli ilamımız ile sanık Halil Ġbrahim ÇOKKESER hakkında, görevli memura
görevinden dolayı hakaret suçundan neticeten 1 YIL 2 AY 27 GÜN hapis cezası ile
cezalandırılmasına,
Sanık Hakan ÇOKKESER hakkında, görevli memura görevinden dolayı hakaret
eyleminden neticeten 1 YIL 2 AY 27 GÜN hapis ve kamu malına zarar verme eyleminden ise,
10 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanıkların tüm aramalara rağmen
bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi Gazete’de ilanına karar verilmiĢtir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ
edilmiĢ sayılacağı sanığa ve ilgililere Ġlan olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
FABRĠKA BĠNALARININ YIKILARAK ENKAZIN TAġINMASI KARġILIĞI
BĠNALARDA BULUNAN MUHTELĠF METAL MALZEMELER SATILACAKTIR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki fabrika binaların yıkılarak enkazın taĢınması
karĢılığı binalarda bulunan muhtelif metal malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet Ġhale
Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
Ġhale 10.10.2018 ÇarĢamba günü saat 10.33’te Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda
yapılacak olup, Ġdari ġartname 200- TL karĢılığında TaĢınır Mal ve Ambarlar ġube
Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 2.650.000- TL+KDV, geçici teminat
79.500-TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 150.000- TL geçici zarar tazmin bedeli alınacaktır.
Katılımcılardan istenen belgeler:
1 - Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
2 - Ticaret Sicil Gazetesi
3 - Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
4 - Tebligat için adres beyanı
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
6 - Ġhale ġartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
7 - Yer Görme Belgesi
8 - Ġdari ġartname ( Sayfaları Ġmzalı)
9 - Vekâleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekâletname
10 - Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi
Teklif zarflarının en geç 09.10.2018 Salı günü saat 12.30’a kadar Belediyemiz Encümen
ġube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0 262 318 14 20
Ġlan olunur.
8140/1-1
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HEMZEMĠN GEÇĠTLERDE BEKÇĠLĠK HĠZMETĠ ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/469093
Ġdarenin
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
1 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı ve Miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 12 adet
bariyerli hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin 01.01.2019 - 31.12.2019 (dahil) tarihleri arasında
aylık 48 personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik Ģartnameye göre) hizmet alım iĢidir.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına ihale gün ve saati olan 25.10.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ
olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanları TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale
dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına
ödenmesine müteakip, TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinden KDV dahil
250,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
8141/1-1
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun ġehitkâmil Ġlçesi; AĢağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz
ölçümü, Ġmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen
taĢınmazlar 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif
usulü artırma suretiyle 17.10.2018 ÇarĢamba günü Saat: 14.30 da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacak ihale ile ayrı ayrı satıĢı yapılacaktır.
Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı
m²

Niteliği

Rayiç Bedeli
m²/TL

Muhammen
Bedel (TL)

G. Teminat
(%3) (TL)

Ödeme

1.000,00 TL

3.055.680,00 TL

91.670,40 TL

PEŞİN

Arsa

İmar
Durumu
E=1,35
Konut
A-3

1

Beylerbeyi

690

2

3.055,68

Arsa

2

Güvenevler

6070

4

1.252,90

3

Güvenevler

6070

5

1.207,05

1.500,00 TL

1.879.350,00 TL

56.380,50 TL

PEŞİN

Arsa

A-3

1.500,00 TL

1.810.575,00 TL

54.317,25 TL

PEŞİN

Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler ihale Ģartnamesini 100,00 TL karĢılığında Belediyemiz
Ġhale servisinden temin edebilirler.
Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıdaki belgeleri sunmaları
gerekmektedir;
A - Ġstekli gerçek kiĢi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Ġhaleye iĢtirak edecek tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ģartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz
veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) ġehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
ı) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢilerin her biri istenen
belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B - Ġstekli tüzel kiĢi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge,
b) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin
tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.
c) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz
veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ģartname,
f) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) ġehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
h) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
ı) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan ortakların her biri istenen belgeleri
ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte ġehitkâmil Belediyesi Ġhale
Servisine en geç 17.10.2018 ÇarĢamba günü saat 12.00’a kadar baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar
yükleniciye ait olup, taĢınmaza KDV uygulanmayacaktır.
Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur.
8169/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya
öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

Bölüm/
Program

Unvan

Mekatronik
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

Kadro
Sayısı

1

Aranan Kriterler
Adayların Fizik alanında lisans
derecesine ve Deneysel Katı Hal
Fiziği ana bilim dalında doktora
derecesine sahip olmaları, manyetik
çok katmanlı yapılarla ilgili
çalıĢmalar yapmıĢ olmaları ve
Ġngilizce ders verme tecrübesine
sahip olmaları gerekmektedir.

Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.
8217/1-1
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 22/2/2018 tarih ve 7100 sayılı Kanunun 4. maddesi ile değiĢik 23. Maddesi ile
12.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ―Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine‖ göre öğretim üyesi alınacaktır.
Ġstekliler, baĢvurularını Ģahsen Rektörlüğümüz Ġslami Ġlimler Fakültesine yapacaklardır.
Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar www.izu.edu.tr web
sayfamızda.
FAKÜLTE
UNVANI
SAYI
AÇIKLAMALAR
Ġslami Ġlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi
1
Doktorasını Hadis alanında yapmıĢ olmak
8225/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
MCB Madencilik San. Tic. Ltd. ġti. L43-a3, a4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama
ruhsatı almak için 14.09.2018 ve 24.09.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
8195/1-1

—————

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. ġti. L42-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı
almak için 14.09.2018 ve 24.09.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
8196/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
MCB Madencilik San. Tic. Ltd. ġti. L41-c1, c2, c3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama
ruhsatı almak için 14.09.2018 ve 24.09.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
8197/1-1

—————

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. ġti. L43-b3, b4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama
ruhsatı almak için 14.09.2018 ve 24.09.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
8198/1-1

—————

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. ġti. L44-a3, a4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama
ruhsatı almak için 14.09.2018 ve 24.09.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
8199/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, 50 ada, 6 parsel üzerindeki 967518 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Akif
AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin
2017/1463 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 25.06.2018 tarihli ve
E.2017/1463-K.2018/1592 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiĢ olan
idarî iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 25.09.2018 tarihli ve 166301 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
8219/1-1

—————

Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, 143 ada, 40 parsel üzerindeki 967946 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Akif
AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin
2017/1464 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 25.06.2018 tarihli ve
E.2017/1464-K.2018/1595 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiĢ olan
idarî iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 25.09.2018 tarihli ve 166096 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
8220/1-1

—————

21.03.2017 tarihli ve 6657 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
Reyyan Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi YeĢim
YÜKSEL KUZU (Denetçi No: 17120, Oda Sicil No: 59469) tarafından, Ankara 6. Ġdare
Mahkemesinin 2017/1181 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.06.2018
tarihli ve E.2017/1181-K.2018/1794 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖
hükmedildiğinden, 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete ilanı ile YeĢim YÜKSEL
KUZU hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlem 25.09.2018 tarihli ve 164310 sayılı Makam Olur’u
ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
8221/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.21/907
TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 09.08.2018-415
Toplantı Yeri
KARAR TARĠHĠ VE NO
: 09.08.2018-10063
ĠZMĠR
Ġzmir ili, Aliağa Ġlçesi, Horozgediği Mahallesi, Yenifoça Karayolunun (Sanayi Caddesi)
güneyinde kalan bölgede 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ve Horozgediği
mahallesi, 204 numaralı parselin bir bölümünü kapsayan alanda 1/5000 ölçekli 1. ve 3. Derece
arkeolojik sit alanı koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanacak olan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına
esas kurum görüĢümüzün bildirilmesine iliĢkin Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün
19.12.2017 tarihli ve 30952 sayılı yazısı ve ekleri gereği imar planı çalıĢmaları kapsamında Kurul
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescili önerilen sivil mimarlık örneği kule tipi yapıların
bulunduğu Ġzmir ili, Aliağa Ġlçesi, Horozgediği Mahallesinde tapunun 232, 310, 342, 347, 624 ve
626 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazlarına iliĢkin olarak 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863
sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 02.05.2018 tarihli ve 374441
sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Aliağa Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünün
09.05.2018 tarihli ve 6278 sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür
Varlıkları ġube Müdürlüğünün 20.06.2018 tarihli ve 524241 sayılı yazısı ve ekleri, Aliağa
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.05.2018 tarihli ve 7193 sayılı yazısı ve
ekleri,31.05.2018 tarihli ve 469762 sayılı yazımız ve ekleri, Aliağa Kaymakamlığı Ġlçe Jandarma
Komutanlığının 24.05.2018 tarihli ve 4172 sayılı yazısı ve ekleri, konuya iliĢkin olarak Kurul
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 09.08.2018 tarih ve 388546 sayı ile Müdürlük evrak kaydına
giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġzmir ili, Aliağa Ġlçesi, Horozgediği Mahallesinde Ġmar Planı çalıĢmaları kapsamında Kurul
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescili önerilen, tapunun 232, 310, 342, 347, 624 ve 626 nolu
parsellerinde kayıtlı taĢınmazların 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, anılan taĢınmazlara
iliĢkin tescil fiĢlerinin onanması, anılan taĢınmazlara iliĢkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 664 sayılı Ġlke Kararı gereğince
korunma alanı belirlenmemiĢ olan Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının
bulundukları parsele komĢu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren
parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine ve bu taĢınmazlarda Koruma Bölge Kurulu izni
olmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasına,
Korunması Gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen parseller ile bunlara iliĢkin
olarak belirlenecek korunma alanlarında ilgili idarelerce hazırlanacak imar planı paftaları ve plan
notlarının 2863 sayılı kanun kapsamında Koruma Bölge Kurulunca gerekli değerlendirme
yapılmak üzere Müdürlüğümüze iletilmesine,
Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Ġzmir 2 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.09.2017 tarihli ve 8722 sayılı kararı ile tescil edilen ve
aynı Kurulun 21/02/2018 tarihli ve 9341 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı uygun
bulunan 1.(Birinci) ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit alanına iliĢkin hazırlanacak 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planının 2863 sayılı kanunun 17. maddesi gereği ilgili
idarelerce hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine,
Tespit çalıĢmaları yapılarak 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanun kapsamında
tescile esas Kurum görüĢleri istenilen alanlara iliĢkin tescil çalıĢmaları tamamlanıp, konuya iliĢkin
alınan Kurul Kararı ve ekleri ilgili Kurumlara iletilmeden bu alanlarda herhangi bir uygulamada
bulunulmamasına,
Ayrıca; tespit ve tescil çalıĢması yapılan alanlar dıĢında kalan alanlarda plan
doğrultusunda yapılacak uygulamalarda herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde 2863
sayılı yasanın 4. maddesi gereği uygulamanın durdurularak mahallin en büyük mülki amirine
veya en yakın Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği
–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

1
2
10
12
16
25
28

29
31
33
36

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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