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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gebze Teknik Üniversitesinden:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Labo-

ratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan laboratuvar birimlerini,
ç) Merkez (GTÜ-MAR): Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

T.C.
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f) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
g) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.
b) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
c) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-

jeler üretilmesini sağlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında

işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitenin
bilimsel araştırma projeleri desteğiyle yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de
yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

d) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırma amaçlı çalışmalar yapmak.

e) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık
hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgele-
rinin artışına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorum-
lamak.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.
ç) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün katılmadığı top-
lantılara, Müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini

hazırlamak.
ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum ve-

rimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte en az beş

üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki üyeler Müdürün teklifi üzerine, Rektör tara-
fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç) kere katıl-
mayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendi-
rilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler
tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Ku-

ruluna sunmak.
f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Yönetim Kuru-

lunca kurum içi veya kurum dışı kişiler arasından önerilen, Rektör tarafından görevlendirilen
ve/veya onaylanan Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları doğrultusunda, bilimsel ve tekno-
lojik araştırma, uygulama veya çalışmaları olan en az on bir kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı
ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri

ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağ-
lamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 15 – (1) Merkezin döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Giresun
Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı Giresun
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri, usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (GÜKAM) : Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini,”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/7/2012 28361

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 4 Kasım 2018 – Sayı : 30585



İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK 

SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesinde yürütülen zorunlu ve

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzen-
lemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitim ve

öğretim programlarında izlenecek yabancı dil eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Birim: Hazırlık eğitimi veren enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu, 
b) Hazırlık geçme notu: Öğrencilerin, hazırlık programını başarıyla tamamlamasına

ilişkin değerlendirmede esas alınan notu, 
c) Hazırlık yıl sonu sınavı: Akademik yılın sonunda öğrencinin hazırlık eğitimi kapsa-

mında hedeflenen becerilere ne ölçüde eriştiğini ölçmek amacıyla yapılan düzey belirleme sı-
navını, 

ç) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı: Öğretim dili tamamen Türkçe olan prog-
ramlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin talepleri doğrultusunda kayıt yaptırdıkları yabancı dil
hazırlık programını, 

d) Kalite ve Akreditasyon Birimi: Üniversitenin ve yüksekokulun kalite komisyonu ile
eşgüdüm içerisinde kalite süreçlerini yürütülmesi, ulusal ya da uluslararası akreditasyon kuru-
luşlarına başvurulması, akreditasyon standartlarının sağlanması, akreditasyonun yinelenmesi
süreçlerinin sevk ve idaresini yapmak üzere ilgili akademik birim yöneticisi tarafından öğretim
elemanları arasından seçilen biri başkan olmak üzere toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

e) Kur sınavı: Akademik yıl süresince öğrencinin hazırlık eğitimi kapsamında hedefle-
nen becerilere ne ölçüde eriştiğini ölçmek amacıyla yapılan düzey belirleme sınavını, 

f) Mesleki Gelişim Birimi: Öğretim elemanlarının özelde yabancı dil öğretimi, genelde
mesleki ve kişisel gelişim alanında gerekli yeterliklerle donatılmasını sağlamak amacıyla yüz
yüze ya da çevrimiçi her türlü seminer, çalıştay ve benzeri düzenlemek, uygulamak ve eğitim-
lerin verimliliğini değerlendirmek üzere ilgili akademik birim yöneticisi tarafından öğretim
elemanları arasından seçilen biri başkan olmak üzere toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

g) Ölçme ve Değerlendirme Birimi: Program Geliştirme Birimi ile işbirliği içerisinde
hazırlık programlarının ihtiyaç duyduğu her türlü sınavın hazırlanması, uygulanması, puanlan-
ması ve analiz edilmesinin yanı sıra ilgili akademik birim yöneticisi tarafından yürütülecek her
türlü ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavının koordinasyonunu yapmak amacıyla ilgili
akademik birim yöneticisi tarafından öğretim elemanları arasından seçilen biri başkan olmak
üzere toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

ğ) Öğrenci: İsteğe bağlı ya da zorunlu yabancı dil hazırlık programlarından birinde ka-
yıtlı olan yabancı dil hazırlık öğrencisini, 
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h) Program Geliştirme Birimi: Zorunlu ve İsteğe Bağlı hazırlık programlarının amaçları
doğrultusunda öğrenci kazanımlarının tanımlanması ve bu kazanımlarının gerçekleşebilmesi
için derslerde kullanılacak içeriklerin öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin, öğretim tek-
nolojileri ve materyallerinin belirlenmesi, tasarlanması ve/veya geliştirilmesi ve programın et-
kililiğinin sürekli değerlendirilmesi amacıyla hazırlık bölüm başkanının başkanlığında, ilgili
akademik birim yöneticisi tarafından öğretim elemanları arasından seçilen toplamda en az üç
kişiden oluşan birimi,

ı) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosu’nu, 
i) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çer-

çeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve
öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini, 

j) Üniversite: İnönü Üniversitesini, 
k) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı: Öğrencilerin yabancı dil düzeylerini

tespit ederek hazırlık eğitimine hangi düzeyden devam edeceklerini belirlemek ve zorunlu ya-
bancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerin program için istenen yabancı dil yeterlilik dü-
zeyine sahip olup olmadığını belirleyerek zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup ol-
mayacağına karar vermek amacıyla öğretim yılının başında yapılan sınavları,

l) Yıl içi başarı notu: Akademik yıl boyunca öğrencilerin farklı derslerdeki performans-
larının farklı ölçme araçları ve/veya yöntemleri ile ölçülmesiyle elde edilen notu, 

m) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesinde hazırlık eğitimi yapılan ilgili akademik bi-
rimin yönetim kurulunu, 

n) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı: İnönü Üniversitesine bağlı öğretim dili ta-
mamen veya kısmen yabancı dil olan programların öğrencilerinin tabi olduğu hazırlık progra-
mını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Programlarında Uygulanan Eğitim-Öğretim ve Sınavlarla İlgili Esaslar

Eğitimin amacı 
MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kural-

larını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduğunu ve duy-
duğunu anlayabilme ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazandır-
maktır. 

Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı 
MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan bir programa

ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, ilgili akademik
birimin Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve/veya
yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı; öğrencilerin ke-
lime, dilbilgisi ve okuduğunu anlama becerisini ölçen bir yazılı ve yabancı dilde dinleme ve
konuşma becerisini ölçen bir sözlü olmak üzere toplam iki aşamadan oluşur. 

(2) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavının yazılı aşamasından 100 puan üze-
rinden en az 70 puan alan öğrenciler sınavın sözlü aşamasına girmeye hak kazanırlar. Yabancı
dil seviye tespit ve yeterlilik sınavının sözlü aşamasından da 100 puan üzerinden en az 70 puan
alan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup kayıtlı oldukları programa
başlarlar. Bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sına-
vından aldıkları puana göre seviyelerine uygun bir yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilerek
bir yıllık yabancı dil hazırlık programına devam ederler. 

(3) İsteğe bağlı hazırlık programına başvuran öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve
yeterlilik sınavından aldıkları puana göre seviyelerine uygun bir yabancı dil hazırlık sınıfına
yerleştirilir. 
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(4) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler hazırlık eğitimine
en alt seviyeden başlatılır. 

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi olup aşağıdaki özellikleri taşıdığını
belgeleyen öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından önce ilgili akademik
birime başvurmaları halinde seviye tespit ve yeterlilik sınavına girmeden zorunlu hazırlık eği-
timinden muaf sayılır: 

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından
100 üzerinden asgari 70 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alarak başarılı olanlar. 

(6) Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendir-
meye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi
esas alınır. Sınava ilişkin geçerlilik süresinin belli olmaması halinde Yükseköğretim Kurulunun
konuyla ilgili en güncel kararları dikkate alınarak bu süre belirlenir. 

(7) Ek yerleştirme, dikey geçiş, yatay geçiş, özel öğrencilik gibi Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan haklar çerçevesinde Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programına
tabi bölümlerine geçiş/kayıt yapan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen tarihler dışında
da akademik yıl boyunca ek yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavları yapılabilir. 

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir akademik yıldır. Haftalık ders saatleri

toplamda 24- 30 saat arasıdır. 
(2) Hazırlık eğitimi kapsamında okutulacak dersler ve haftalık ders saatlerinin dağılımı

Program Geliştirme Birimi tarafından belirlenerek akademik yılın başında öğrencilere duyu-
rulur. 

(3) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim
programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alın-
maz. 

Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler ha-

zırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Derslere devam zorunluluğu ile ilgili olarak
30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir. Devam koşulunu sağ-
layamayan öğrenciler hazırlık yılsonu sınavına veya kur sınavına alınmazlar ve başarısız sayı-
lırlar. 

Eğitim öğretimin planlanması ve yürütülmesi 
MADDE 9 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programları, Program Geliştirme Bi-

rimi tarafından tasarlanarak ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu
doğrultuda Program Geliştirme Birimi öncelikle, 5 inci maddede yer alan amaçlar doğrultu-
sunda zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programının öğrenme çıktılarını tanımlar. Program öğ-
renme çıktıları belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve bu Çerçeve kap-
samında ilgili yükseköğretim düzeyi için tanımlanmış Avrupa Dil Portföyü yeterlilikleri dikkate
alınır. Program geliştirme birimi, öğrencilerin hazırlık eğitiminin sonunda belirlenen öğrenme
çıktılarına ulaşabilmesi için derslerde kullanılacak içerikleri, öğretim strateji, yöntem ve tek-
niklerini, öğretim teknolojileri ve materyalleri ile ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin
belirlenmesinden sorumludur. Her akademik yılın başında, uygulanacak programa ilişkin temel
bilgiler (eğitim amaçları, program öğrenme çıktıları, ders materyalleri, ölçme ve değerlendirme
ilkeleri ve benzeri) ilgili akademik birimin internet sayfasından duyurulur. 
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(2) Tasarlanan hazırlık programı Senato tarafından onaylanan akademik takvim esas
alınacak şekilde bir akademik yıl boyunca uygulanır. Ayrıca programın başarılı bir şekilde uy-
gulanabilmesi için öğretim elemanları tarafından uyulması gereken usul ve esaslar Program
Geliştirme Birimi tarafından belirlenerek akademik yılın başında öğretim elemanlarına tebliğ
edilir. 

(3) Hazırlık programın niteliği, yönetim kurulunca belirlenmiş birim kalite komisyonu,
program geliştirme birimi, mesleki gelişim birimi ile kalite ve akreditasyon birimi tarafından
düzenli olarak denetlenir ve iyileştirilmesi için önlemler alınır. 

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerden yabancı

dil seviye tespit ve yeterlilik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdan muaf olanlar veya hazırlık
sınıfına devam edip yılsonunda hesaplanan hazırlık geçme notuna göre başarılı olanlar, kayıtlı
oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır. 

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık öğrencilerinin farklı derslerdeki yıl içi başarısının
değerlendirilmesi amacıyla İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönet-
meliğinin hükümleri çerçevesinde, hazırlık eğitimi boyunca ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav,
proje, sunum, ödev ve portfolyo ve benzeri ölçme değerlendirme araçları ve/veya yöntemleri
kullanılır. Öğrencilerin yıl içi başarı notunun belirlenmesinde kullanılacak ölçme değerlendirme
araçları ve/veya yöntemlerinin sayısı ve dağılımı Program Geliştirme Birimi ve Ölçme ve De-
ğerlendirme Birimi tarafından kararlaştırılarak akademik yılın başında öğrencilere duyurulur. 

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık öğrencileri akademik yılın sonunda hazırlık yılsonu
sınavına ya da yıl süresince kur sınavlarına tabi tutulur. Hazırlık yılsonu veya kur sınavında
öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve dört dil becerisi ölçülür. 

(4) Hazırlık yılsonu sınavının uygulandığı birimlerde zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık
öğrencilerinin yılsonu hazırlık geçme notu, yıl içi başarı notunun %60’ı ve hazırlık yılsonu sı-
nav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır. Kur sınavının uygulandığı birimlerde hazırlık geçme
notu, yıl içi kur sınavların ortalaması esas alınarak belirlenir. Yıl sonu hazırlık geçme notu 70
ve üzerinde olan öğrenciler hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılır. 

(5) Akademik yılın sonunda devam koşulunu karşılayamayan ya da yılsonunda hesap-
lanan hazırlık geçme notuna göre başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılın başında
yapılacak olan yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavına girebilirler. 6 ncı maddenin ikinci
fıkrası uyarınca bu sınavdan başarılı olan veya 6 ncı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi uya-
rınca yeterli puanlara sahip olduklarını belgeleyen öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla ta-
mamlamış sayılır ve kayıtlı oldukları öğretim programına başlayabilirler. Bu koşulları karşıla-
yamayan öğrenciler bir akademik yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. 

(6) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü
programına kayıt yaptıran ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ha-
zırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği ke-
silir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri
kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-
tırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğ-
rencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî
olarak yerleştirilebilirler. 

(7) İsteğe bağlı hazırlık öğrencileri, ikinci akademik yılın sonunda hesaplanan hazırlık
geçme notuna göre başarılı olamasalar bile, kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü
programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini almakla yü-
kümlüdür. 
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Seviye gruplarının değiştirilmesi
MADDE 11 – (1) Akademik yılın başında belirli bir seviye grubuna yerleştirilmiş bir

öğrenci yıl içi başarı notlarına bakılarak ölçme ve değerlendirme biriminin ve öğrencinin ders-
lerini yürüten öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda farklı bir seviye sınıfına aktarı-
labilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına itirazını, sonuçların ilan tarihinden itibaren

beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar. İtirazlar, maddi hata ba-
kımından yapılır. İtiraz, ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek
üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç,
ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür, fakat dersi okutan öğretim elemanının takdir ettiği
not değiştirilmez. İlgili yönetim kurulu, kararı on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirir. Sınav
sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması hâlinde, değişiklik ilgili
öğrenciyi kapsar. Diğer öğrencilerin notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

Ara sınavlarda mazeret hâli
MADDE 13 – (1) Bir dersin ara sınavına ilgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği

haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret ara sınavı açılır. 
(2) Bu öğrenciler mazeretlerini ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı

ve geçerli olduğunu gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları dekanlık veya mü-
dürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul
edilmez. 

(3) Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yö-
netimi tarafından görevlendirilen öğrenciler, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nede-
niyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları hâlinde ilgili öğretim elemanlarının
önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar. 

(4) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğ-
rencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler
içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde
yapılır. 

(5) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları sürelerde hiçbir
sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz. 

(6) Hazırlık yılsonu sınavı ile muafiyet ve seviye belirleme sınavı için, sağlık raporu
ve disiplin cezasıyla geçici süre uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, mazeret sı-
navı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hüküm-
leri ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 15 – (1) 24/8/2007 tarihli ve 26623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi yaz okulu eğitim-

öğretimine yönelik esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yaz okulunda yapılan eğitim-öğretime yönelik hü-

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Ek 26 ncı maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulu Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Süresi, Dersler,

Başvuru ve Kayıt Koşulları

Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları
MADDE 4 – (1) Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,
b) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlayarak daha kısa sürede

mezun olabilmelerine ve yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin ders almala-
rına imkan tanımak,

c) Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları
dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve bö-
lümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek
eğitimin verimini arttırmak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Kastamonu Üniversitesi eğitim
imkanlarından özel öğrenci statüsünde faydalanmalarını sağlamak.

Yaz okulu açılması
MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitimi; ilgili bölümün/anabilim dalının talebi, enstitü/ fa-

külte/yüksekokul kurulu kararı ve Kastamonu Üniversitesi Senatosunun onayıyla açılır.
(2) Yaz okulu öğretiminin başlangıç tarihi; her yıl akademik takvimle birlikte Kasta-

monu Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir.
(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması

yaz okuluna ertelenemez.
(4) Yaz okulunda hazırlık sınıfları açılmaz.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında ya-

pılan toplam ders saati kadar dersin verilebileceği uygun süre içinde ders yapılır. Bu sürenin
belirlenmesine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(2) Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders
saati kadar ders yapılır.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 4 Kasım 2018 – Sayı : 30585



Derslerin belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu

öğretim elemanları, dersleri veren enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı tarafından
yaz okulu başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir. Yaz okulu programları; bu bilgiler
esas alınarak ve ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığı tarafından ilan edilir.

Yaz okulundan ders alma koşulları
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda ders almak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulunda

bir öğrenci on iki (12) krediyi veya 20 AKTS’yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir.
(2) Bölüm veya programların açtığı derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya

farklı kodlu, fakat içerik ve kredi saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte
kayıt yaptırabilirler.

(3) Yaz okulundan faydalanmayı talep eden öğrenci;
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı ön koşulunu başar-

mış olduğu dersleri,
c) Kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfından ders
alabilir.
Derslere başvuru ve kayıt
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler bahar yarıyılının son ayı içinde öğren-

cilere ilan edilir. Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki
aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri, yaz okulu dersleri başlamadan önce ve ilgili ens-
titü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca belirlenen tarihler içinde yapılır.

Öğretim ücreti
MADDE 10 – (1) Yaz okulu için kayıt yaptıracak öğrencilerden yaz okulu öğretim üc-

reti alınıp alınmamasına Kastamonu Üniversitesi Senatosu karar verir.
Ders açılması için gerekli öğrenci sayısı
MADDE 11 – (1) Yaz okulunda ders açılabilmesi için ihtiyaç duyulan öğrenci sayısı

lisans ve ön lisans programlarında ondan az olamaz. Ancak lisansüstü programlarda bir öğrenci
ile de ders açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları, Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar

Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Bir öğretim elemanı yaz okulu eğitim-öğretim programında yer alan

derslerden en çok üçünü verebilir ve bu üç dersin yanında uzmanlık alan dersini de sürdürebilir.
Eğitim-öğretim
MADDE 13 – (1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sı-

navlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz okulu sonu sınav sonuçları dikkate
alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından 20/11/2011 tarihli ve 28118 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz oku-
lunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz okulu
sonu sınavına giremez.
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(3) Yaz okulunda açılan derslerin yaz okulu sonu sınavına, yaz okulunda kayıtlı öğren-
ciler girebilir. Ara sınavına veya yaz okulu sonu sınavına enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm
başkanlığı/anabilim dalı başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir sebeple katılamayan öğren-
cilere, enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Aynı sebeple öğrencinin talebi üzerine bölüm başkanlığı, yüksekokul, dekanlık veya enstitü
talebi ve rektörlük onayı ile öğrencinin yaz okulu kaydı iptal edilebilir.

(4) Yaz okulunda alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katı-
larak değerlendirilir.

(5) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak
gerekir.

(6) Yaz okulunda DC ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.
Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden ders alma
MADDE 14 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokulunda ders açılma-

dığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokuldan alabilir. Bu-
nun için diğer fakülte/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açı-
sından ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulda ders açılmadığı takdirde farklı bir üni-
versiteden de ders alabilir. Öğrencinin hangi üniversitelerden ders alabileceğine Üniversite Se-
natosu veya akademik birimlerin ilgili kurulları karar verir. Ders alınabilecek üniversiteler ilgili
kurullar tarafından belirlenmediği takdirde öğrenci, ilgili yılda kayıtlı olduğu programın taban
puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden ders alabilir. Öğrenci, farklı üni-
versiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini
içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokuluna verir. Bunun yönetim kurulu tara-
fından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders almak mümkün hale gelir.

(3) Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden gönderilen başarı not-
ları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Mezuniyet
MADDE 15 – (1) Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı

kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının yaz okulu sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış
belgeleri buna göre düzenlenir.

(2) Özel öğrenci statüsü ile yaz okulu derslerini alıp başaranlara; yaz okulu öğretim sü-
resini, alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge
verilir. Bu belge ilgili enstitü müdürü, dekan, yüksekokul müdürü tarafından imzalanır ve bir
kopyası ilgili birimde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hükümler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Kastamonu Üniversitesi

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kas-

tamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TÜ-SEM): Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dı-

şında, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordi-
nasyonu, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda
her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar,
alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa
Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışma-
ları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliş-
tirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; Üniversitedeki bilgi birikiminin sağlanması

amacıyla Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya ve özel sektöre, ihtiyaç duydukları
alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, bu kapsamdaki taleplerini projelendirmek ve
yürütmek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim program-
ları, kurslar, seminerler, konferanslar, sınavlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri
diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımı
da dahil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim

Kurulundan oluşur.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim

üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden
görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı du-
rumlarda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi
vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) Merkezin bütçe harcamalarını düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile

Üniversite öğretim elemanları arasında Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere
toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda bir kez üyelerinin salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim faaliyetleri ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlan-

ması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağ-
lanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlemesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu de-
ğerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Uygulanan programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri
belgeleri düzenleyerek vermek.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesine bağlı olarak kurulan Trabzon

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (Trabzon-UZEM): Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
ç) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı olarak Üniversitede sertifika, ön lisans, lisans,

yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında örgün, karma,
uzaktan yapılan eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek,

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini
artırmak,

ç) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-
teklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme
temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
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e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-
layarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,

f) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
g) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak,

ğ) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde
çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

h) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,

ı) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak,

i) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya
da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler ge-
liştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği içinde olmak, yayınlar yapmak,

j) Üniversite bünyesinde yapılacak ulusal ve uluslararası sınavlarda koordinasyon yap-
mak ve teknik destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitele-
rinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli
altyapıyı sağlamak,

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ko-
nularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek,

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek,

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak,
h) Üniversite içi ve üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,
gerekli koordinasyonları sağlamak,

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak,
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i) Kamu ve özel kuruluşlara, kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-
liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak,

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü gör-
evin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,

l) Üniversite bünyesinde yapılacak ulusal ve uluslararası sınavlarda koordinasyon yap-
mak ve teknik destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü
yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mer-
kez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdür yardımcıla-
rından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim
Kurulu üyeleri vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları

ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, sürekli eğitim mer-

kezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı
bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,
ğ) İnternet üzerinden sanal eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans, lisansüstü ve

doktora programı yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; internet üzerin-
den sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yük-
sekokul, fakülte ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere ka-
tılmak.

Merkez Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversi-

tenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Merkez Müdür yardımcısı olarak Merkez
Müdürünce önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcıları

ile Merkez Müdürünün önerisi ile Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl
süre ile görevlendireceği akademisyenler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi
biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdü-
rünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve

program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,
f) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez Mü-

dürünün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin onuncu fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, görev
yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitü dışında farklı enstitülerde de uzmanlık alan dersi
açabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/2/2018 30329
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9073 

—— • —— 

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9138 
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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9075 

—— •• —— 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8981 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9349 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÜTÜPHANE HF RFID SİSTEMİ VE CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı ihtiyacı Kütüphane HF RFID Sistemi ve Cihazları ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9426/1 - 1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
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 9401/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 9424/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2018 – Sayı : 30585 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 9423/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9422/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9421/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9420/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9419/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9418/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9417/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9416/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9415/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9414/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9413/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9412/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9411/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9410/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9409/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9408/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9405/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9406/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9407/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9099/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9100/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9101/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9102/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9105/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9107/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2018 – Sayı : 30585 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9135/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9137/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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9308/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 3/11/2018 tarihli ve 30584 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 7150 Sayılı
Kanun, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Andlaşmalar ve
Sözleşmeler yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


