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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma

ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Re-

habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
c) Merkez (DÜ-YABANMER): Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Re-

habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaban hayvanları açısından Dünya ve ülkemiz için

önemli bir yere sahip olan Dicle havzasında yaşayan türlerin belirlenmesi, koruma altında bu-
lunan türlerin korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu
alanda çalışan araştırmacıları desteklemek, hastane, laboratuvar, barınak, istasyon, gözlem ev-
leri, hayvanat bahçesi ve koruma alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı
yaban hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, profilaktik önlemlerin alınması ve yeniden do-
ğaya kazandırılmasını sağlayacak yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekaniz-
maların kurulmasını temin etmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Dicle havzasında bulunanlar olmak üzere yaban hayvan türlerini belirlemek.
b) Yaban hayvanları alanında bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirmek.
c) Yaban hayvanlarının profilaktik ve medikal tedavisi için gerekli çalışmaları yapmak.
ç) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış memeli, kuş, sürüngen ve

çift yaşamlı yaban hayvanlarını koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme ve türe özgü reha-
bilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabilitasyon merkezi
açmak.

d) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel
faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlere katılmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında başta Birleşmiş Milletlere bağlı ilgili kuruluşlar olmak
üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, uygulama ve araştırma merkezleri, dernekler, istas-
yonlar, yetiştirme kulüp ve çiftlikleri ile işbirliği yapmak.

f) Yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına
danışmanlık hizmeti vermek ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek.

g) Yaban hayvanları ile ilgili kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı
bilinçlendirmek için broşür, film, slayt, belgesel ve benzerlerini hazırlamak.

ğ) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen ve faaliyet alanlarıyla
ilgili eğitim almakta olan üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü programların
oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayat uzmanları için insan
kaynağı oluşturmak.

h) Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını kullanarak eğitim-öğretim
kurumlarında öğrencilere yönelik doğa koruma tabanlı eğitimler gibi alanlarda faaliyetlerde
bulunmak.

ı) Doğada yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan yaban hayvanları için barın-
dırma imkânı sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Dekanın

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Veteriner Fakültesi öğretim
elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek
üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün
teklifi ve Rektörün onayı ile Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün
görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-
dımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kuru-
lunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin et-

mek.
ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve

denetimini sağlamak.
d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim

Kuruluna sunmak.
e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte

hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında

koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak.
h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.
ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve

işbirliğini sağlamak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin

faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği iki öğretim elemanı olmak
üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren
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üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim
Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Ku-
rulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.
b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.
c) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını ha-

zırlamak.
ç) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.
d) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi, Veteriner Fa-

kültesi ve Ziraat Fakültelerinin her birinden Yönetim Kurullarınca seçilen birer üye, Rektör
tarafından Merkezin amaçları ile ilgili konularda çalışan en çok üç öğretim elemanı olmak
üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye
yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu toplantısına gerekli görülmesi halinde İl Tarım
ve Orman Müdürlüğünde de katılımcı davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerek duyulduğunda Müdür,
Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde kurula başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin artırılması, hizmet kont-

rolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grup-
ları; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uz-
mandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan, Merkezde görevli Üni-
versite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin; akademik, idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihti-

yacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜYAB) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/1992 tarihli ve 21123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-

versitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜYAB) Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE BİRLİKTE 

YAŞAMA KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve

Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Iğdır Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma

Merkezinin (ANLAŞ-MER) kuruluş, işleyiş ve görevlerini 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: Iğdır Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini (ANLAŞ-MER),

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda yer almaktadır:

a) Şiddet, saldırganlık, suç, terör, kan davaları, töre ve namus cinayetleri, ailenin çö-

zülmesi, bireyselleşme, sosyal dışlama, ötekileştirme, sosyal çözülme, aile içi çatışmalar, uyuş-

turucu kullanımı ve intihar eğilimlerinin neden ve sonuçlarına yönelik bilimsel çalışmalar yap-

mak; bunlarla mücadeleye yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlamak ve bireylerin ve toplu-

mun söz konusu bu olgular karşısında daha yapıcı, müzakereci, başkalarının haklarına saygılı

olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak; bu yönde projeler geliştirmek ve uygulamak.

b) Uluslararası, ulusal, toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve kişiler arası

düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların yapıcı/barışçıl çözümü için kuramsal ve uygulama düzeyinde

araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

c) Her çeşit kurum ve kuruluşta yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesine ve çözü-

müne yönelik kuramsal ve uygulama düzeyinde faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek ve

yürütmek.

ç) Eğitim kurumlarında “anlaşmazlık çözümü: akran arabuluculuğu” sisteminin kurul-

ması yönünde kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve yü-

rütmek.

d) Üniversiteler, işyerleri, okullar, sağlık kuruluşları, sosyal güvenlik örgütleri, sivil

toplum kuruluşları, mahkemeler, ceza infaz ve rehabilitasyon kuruluşları ve benzeri kurum ve

kuruluşlarda barışçıl davranışların kazanılması için; “müzakere kültürü”, “anlaşmazlıkların

dönüştürülmesi”, “barış eğitimi” ve “pozitif sosyal tutum” konularında eğitim programlarını

hazırlamak ve uygulamak.

e) Kültürler arası/gruplar arası/kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin

geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün bilişsel, duyuşsal ve davranışsal

olarak yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, uy-

gulamak ve yaygınlaştırmak.

f) İnsan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları bağlamında demokratik vatandaşlık bi-

lincinin yaygınlaştırılabilmesi için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

g) Aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal dışlamayı

azaltıcı/önleyici yönde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yü-

rütmek.

ğ) Farklı inanç, düşünce ve kültür grupları arası ilişkilerde, vatandaş-devlet ilişkilerinde

güven arttırıcı çalışmalar yapmak, bu ilişkilerin demokratik zeminine yönelik sosyal ve bilimsel

çalışmalar yapmak; çok dillilik, dinlilik ve kültürlülük bağlamındaki toplumsal zenginlikleri

koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak; farklılıklara saygı bilincini güçlendirmek ve top-

lumsal farklılıkları birlikte yaşama kültürünün inşası açısından bütünleştirici çalışmalar yap-

mak.

h) Aile, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma, dayanışma, hayırseverlik, gönüllülük gibi

toplumsal değerleri güçlendirici çalışmalar yapmak.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                17 Aralık 2018 – Sayı : 30628



Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacına uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşmazlık çözümü, arabuluculuk, müzakere bece-

risi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapmak,
projeler üretmek/yürütmek; yürütülmekte olan projelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, semi-
nerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim
yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği
yapmak.

b) Üniversiteler, işyerleri, okullar, sağlık kuruluşları, sosyal güvenlik örgütleri, sivil
toplum kuruluşları, mahkemeler, ceza infaz ve rehabilitasyon kuruluşları için ulusal ve ulus-
lararası düzeyde anlaşmazlık çözüm programları/modelleri geliştirmek ve uygulamak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil kuruluşlara yö-
nelik bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan
projelere katılmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum/kuruluşlarla,
resmi senedinde Merkez faaliyetleriyle ortak konular bulunan Vakıflarla işbirliği yapmak, üni-
versitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kanuni arabuluculuk, akran arabulucu-
luğu, müzakere, anlaşmazlık çözümü, anlaşmazlıkların dönüştürülmesi, diyalog, farklılıklara
saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, birlikte yaşama kültürü, çoğulculuk, barış eğitimi, etkili ile-
tişim ve benzeri çalışma konularıyla ilgili ders, kurs, konferans, seminerler verilmesini sağla-
mak, sempozyum, çalıştay, kongre ve sertifika programları düzenlemek, anılan konularda öğ-
rencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

d) Okulların gerçek hayatla bütünleşik ve güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir
öğrenci danışmanlığı ve akran arabuluculuğu sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için
üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim kurumlarına kuramsal ve uygulamalar düzeyinde
destek vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, proje üretmek/yürütmek.

e) Merkezin amacı doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın
etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık
ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya
çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

g) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, kurum dışından ulusal ve uluslararası
düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına 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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak.

(3) Merkez çalışmalarının etkinliğini sağlamak için Merkezin çalışma konularında uz-

manlığı/yayınları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine

Rektör tarafından, Merkezde müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları gerekli

hallerde Müdür yerine vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanlarından

Merkez çalışma konularında uzmanlığı ve yayını bulunan kişilerden olmak üzere Rektör tara-

fından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık

eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevlendirme süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

her zaman olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp

karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
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şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak

üzere en az beş en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi ve Merkez

Yönetim Kurulu kararı ile Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan olarak toplanır. Mer-

kez Müdürü gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Da-
nışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu tavsiye niteliğinde karar alıp yazılı olarak Merkeze iletir. 

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) Başka kurum/kuruluş ve kişilerle ihtiyaç duyulan yakınlık, tanıtım, işbirliği sağlan-

ması hususunda katkı vermek. 
ç) Merkezin amacını gerçekleştirmeye yönelik plan, program, strateji ve faaliyetleri

hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere Proje Geliştirme Birimi, Yayın Birimi, Saha Araştırmaları Birimi, Halkla
İlişkiler Birimi, Anlaşmazlık Çözümü birimi gibi sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir.

(2) Birimler, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birimler Yöne-
tim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir birim başkanı sorumluluğunda iş görür. Birimler, ilgi
alanlarına giren ve Merkez Yönetimince verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdürlüğe raporlar hazırlar, önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan görevliler, Yönetim
Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler ve
denetler. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk ve Tıp Fakülteleri hariç, İzmir Ba-

kırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve
değerlendirme usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üni-

versitesine bağlı birimlerde yürütülen önlisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının dü-
zenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim ele-

manlarından oluşan ve ilgili bölüm yahut program başkanının başkanlık ettiği kurulu,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sis-

temini,
c) Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekoku-

lunu,
ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları

sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı
olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-
yıtlı bulunduğu fakültenin veya meslek yüksekokulun yahut bölümün ya da anabilim dalının
veya programın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-
zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-
rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

f) Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,
g) Ders kataloğu: Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sı-

navlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama
ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına ka-
tılma koşullarını gösteren ve öğrencilere ilanen bildirilen kataloğu,

ğ) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
h) Fakülte: Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı fakülte-

leri,
ı) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında

meslek yüksekokulu kurulunu,
i) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul

yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
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j) Kanun: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
k) Kurumlar arası yatay geçiş: Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının

aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayımlanan konten-
janlar çerçevesinde yapılan geçişi,

l) Meslek Yüksekokulu: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
m) Müdür: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu müdürünü,
n) Ortak diploma programları: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütü-

lecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programını,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler al-

tında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,
p) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,
ş) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından be-

lirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen bir belge yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

ü) Yarıyıl: Eğitim-öğretim yılının en az on dört haftalık iki döneminden her birini,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) Yüksekokul: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Katkı Payı ve Öğrenci Kayıt İşlemleri

Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla

kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler,
ölçme ve değerlendirme uygulamaları, notlandırma ve benzeri her türlü işlemler, kayıt oldukları
birimce yapılır. Bunlardan gerekli görülenler geçici veya daimi olarak Rektörlükçe merkezi
surette yürütülebilir.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde ödenir. 

(2) Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ya-
tırmış olan, ancak Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarı-
yılda ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 

(4) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini kısmen ya da tamamen yatırdıktan sonra,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkıp, katkı payı ödemesi yapılan
öğrencilerin ödedikleri katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilir.

(5) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki
ikili anlaşmalarla belirlenir.
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Ön ve kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Örgün öğretim programlarını kazanan adaylar, Rektörlükçe belirlenen

ve ilan edilen süreler içinde, internet üzerinden ön kayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen
belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Üniversitenin önlisans veya lisans programlarına kayıt olabilmek için ortaöğretim
kurumlarından mezun olmak, ÖSYM’nin yaptığı sınavda gereken puanı almak, 2547 sayılı
Kanunun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak, başka bir yük-
seköğretim kurumunun örgün önlisans ve lisans programında kayıtlı olmamak ve gereken hal-
lerde öğretim ücreti veya katkı payını ödemek gerekir.

(3) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya noter yahut Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir.

(4) Kesin kayıt başvuruları bizzat yapılır ve posta ile başvuru kabul edilmez. Ancak
belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edilen adaylar, kayıtlarını kanuni temsilci veya be-
lirlediği vekil aracılığı ile de yaptırabilir.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanı-
larak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması
durumunda adaydan gerekli belgeler istenir.

(6) Üniversiteye kesin kabul kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan öğrenci aday-
ları, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia ede-
mezler.

(7) Eksik belge ile kayıt yapılamaz. 
(8) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan

veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itiba-
rıyla iptal edilir ve hakkında cezai işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine
verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilikle ilgili haklardan yararlanamazlar. Sahtecilik ve yalan beyanda bu-
lunanların, yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri geri ödenmez. 

Yurt dışı ortak program öğrencilerinin kaydı
MADDE 8 – (1) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği

programlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan  Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yö-
netim Kurulu kararları uyarınca yürütülür.

Yabancı uyruklular
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan öğrencilerin, önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmesi için ilgili
mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi, yitirilmesi, iadesi
MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi dü-

zenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(2) Kimlik belgesinin yitirilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için keyfiyetin yerel

veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna
sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir
öğrenci kimlik kartı verilir.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

Kayıt yenilenmesi
MADDE 11 – (1) Kayıt yenileme, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ders alma işlemini tamamlayarak, katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi suretiyle
gerçekleşir. 
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(2) Üniversite öğrencileri her yarıyıl Senato tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını
yenilemek zorundadırlar. 

(3) Kayıt takvimi ve kayıt prosedürü bir önceki yarıyılın son haftasında Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

(4) İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonra
bir hafta içerisinde gecikmeli kayıt yaptırırlar. Gecikmeli kayıt koşulları ve usulü Senato tara-
fından belirlenir. 

(5) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Kaydını yenilemeyen öğ-
renciye o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenci öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfındaki Öğrencilerin Durumu

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlerde lisans öğrenimine başlanması
MADDE 12 – (1) Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi sı-

navdan en az on beş gün önce ilan edilen yabancı dil yeterlilik ve muafiyet sınavına alınırlar. 
(2) Güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından eşde-

ğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ile bu tarihe kadar Üniversite tarafından
açılan yabancı dil yeterlilik ve muafiyet sınavlarından birinde başarılı olanlar, ilgili yönetim
kurulu kararı ile önlisans veya lisans öğrencisi olurlar ve öğrenimlerine başlarlar.

(3) Söz konusu sınavlarda başarısız olanlar, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu
ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönergesi çerçevesinde yabancı dil hazırlık öğretimine de-
vam ederler.

Yabancı dil yeterlilik ve muafiyet sınavında başarısız olan öğrencilerin durumu
MADDE 13 – (1) Yüksekokulun yabancı dil hazırlık öğretiminin yabancı dil yeterlilik

ve muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler isterlerse, 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 ve Üniversitenin Yabancı
Diller Yüksek Okulu ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönergesi uyarınca, yabancı dil öğre-
timinin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. 

(2) Bunun dışındaki durumlarda, yatay geçiş için de başvuruda bulunmayan adayların
Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Üniversitenin yabancı dil hazırlık programı olan diğer bir bölümüne kayıt
MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayarak Üniversite

lisans öğrencisi iken yeniden ÖSYM’nin yaptığı sınava girip Üniversitenin başka bir yabancı
dil hazırlık programının tamamlanmasını gerektiren lisans programına yerleştirilen öğrenci-
lerde, yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık ve Ders Seçme İşlemleri

Danışmanlık
MADDE 15 – (1) Her öğrenci için bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman ola-

rak teklif edilir ve ilgili yönetim kurulunca atanır. 
(2) Danışman, öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu önlisans ve lisans

öğretimi programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili
olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. 

(3) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini seçer
ve sonra danışmanın onayı ve öğrenci bilgi sistemi üzerine aktarılacak danışman görüşü ile
kayıt tamamlanır. 
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(4) Danışman öğretim üyeleri öğrenci görüşme saatlerini ilan eder. 
(5) Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu du-

rumu bir yazı ile ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici
olarak kayıt süresince bir öğretim üyesini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Ders yükü
MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı onun

ders yükünü oluşturur. 
(2) Ders yükü, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında  ise bir

yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünü geçemez. 
(3) Ders yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğ-

renciler için kredisine bakılmaksızın en fazla bir ders,
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 3,00 olan öğ-

renciler için kredisine bakılmaksızın en fazla iki ders,
artırılabilir.
Alttan ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrenci, öncelikle hiç almadığı ya da devam şartını sağlamadığı zo-

runlu derslere kayıt olmak zorundadır. 
(2) Bu dersler farklı dönemlerden ise, en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile

bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur. 
Seçmeli dersin açılmaması
MADDE 18 – (1) Bir seçmeli derse kayıt yapan öğrenci sayısının on beş kişiden az ol-

ması veya dersin başka nedenlerle açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ders
ekle-bırak döneminde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, da-
nışmanın görüşü alınarak bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Ders çakışması
MADDE 19 – (1) Derslerin çakışması, öğrencinin kayıt yaptırdığı derslerin ders prog-

ramında aynı saatlere denk gelmesidir. 
(2) Öğrenciler, çakışan derse kayıt yapamaz. 
(3) Ancak, dönemin ilk haftasında öğrencinin başvurusu ile bölüm başkanlığının uygun

görüşü ve yönetim kurulu kararı ile programında çakışan dersi, farklı şubelerden ya da bölüm-
lerden mevcut olduğu takdirde oradan alabilir. 

Ders ekleme ve çıkarma
MADDE 20 – (1) Yarıyıl kaydını tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen

ders ekle-bırak tarihlerinde, ders ekleme ve bırakma değişikliğini danışmanı ile birlikte yapar
ve ders kayıt onayını alır.

Ders notu yükseltme
MADDE 21 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD)

ile başardıkları dersleri tekrar alabilirler. 
(2) Tekrarlanan derste, alınan en son not geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal, Yan Dal ve Geçiş İşlemleri

Yatay geçiş
MADDE 22 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite birimlerine yapılacak

her türlü yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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(2) Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri bu Yönetme-
likte belirlenen kurallara uygun olarak ilgili eğitim birimlerinin kurulları tarafından yapılır.

(3) Üniversite içinden yapılacak yatay geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurulunun
teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar ise, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir. İntibak işlemleri, Üniversitenin Muafiyet ve İntibak Yönergesi
hükümlerine göre yapılır.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca, Yabancı dilde hazırlık gerektiren bölümlere yatay ve dikey
geçiş yapacak öğrencilerin durumu Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Hazırlık Sı-
nıfı Eğitim-Öğretim Yönergesine göre belirlenir. 

Dikey geçiş 
MADDE 23 – (1) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri,

ÖSYM tarafından yerleştirilir. 
(2) Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt usul ve işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yan dal programı 
MADDE 24 – (1) Yan dal programı, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin,

kendi lisans programlarına ek olarak diğer bir programdan eş zamanlı ders almasını sağlayan
programdır.

(2) Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez. 
(3) Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Üniversitenin Yan Dal ve Çift Ana Dal

Yönergesindeki esaslara göre belirlenir. 
Çift ana dal programı 
MADDE 25 – (1) Çift ana dal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan

öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-
loma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift ana dal programı ile ilgili usul ve esaslar Üniversitenin Yan Dal ve Çift Ana
Dal Yönergesindeki esaslara göre belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM
Muafiyet İşlemleri ve İntibak

Muafiyet talebi
MADDE 26 – (1) Kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim

kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak için talepte bulunabilirler. 
(2) Muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları, Üniversitenin Muafiyet ve İn-

tibak Yönergesine göre belirlenir.
(3) Muafiyet için akademik takvimde belirtilen süre içinde muafiyet isteğini içeren bir

dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları birime başvurur-
lar.

(4) Muafiyet talebi, ilgili birim muafiyet ve intibak komisyonu tarafından Muafiyet ve
İntibak Yönergesi çerçevesinde öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya
mahsus olmak üzere değerlendirilir. Nihai sonuç, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenci işleri
daire başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.  

Öğrencilerin muaf sayıldıkları derslerde aldıkları notlar
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, ders kaydı

ile ilgili esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve (MU) harflendirmesi ile birlikte uygun not ve-
rilerek gösterilir. 
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(2) Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
(3) Üniversitede öğrenci iken veya ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavıyla ye-

niden kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğrencilerin en çok beş yıl önce
alıp başarılı oldukları derslerden muaf olabilirler.

(4) Bu durumda, öğrencinin muaf olduğu derslerdeki notu, sunduğu belgelerden tespit
edilebildiği takdirde, yönetim kurulu kararıyla ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. 

Kayıt donduran öğrencilerin ders muafiyeti
MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt dondurma talebi kabul edilen

öğrencilerin muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi bitimini takip eden yarıyılda yapılır.
(2) Muafiyet işlemleri, son öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere

göre yapılır. 
Yabancı uyrukluların ders muafiyeti
MADDE 29 – (1) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

diploması almış olan ve Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Türk Dili dersle-
rinden muaftırlar.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak
MADDE 30 – (1) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri,

Üniversitenin Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 31 – (1) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl veya yıl sonu

sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik
takvimde belirtilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli
hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir. 

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin
önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Öğretim türleri ve modeli
MADDE 32 – (1) Üniversitede, birinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim türlerinde eği-

tim ve öğretim yapılabilir.
(2) Birimler, uygulayacağı eğitim ve öğretim modelini veya modellerini kendileri be-

lirler, bu karar Senatonun onayından geçerek uygulanır.
Öğretim dönemleri
MADDE 33 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz

eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına ilgili birim kurulunun
önerisi üzerine Senato karar verir.

(2) Eğitimin yarıyıl esasına göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre
benimsenmesi halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(3) Üniversitede yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağı ve yaz öğretiminin uygulama
esasları ile takvimi Senato tarafından düzenlenir. 

Resmi tatiller ile hafta sonlarında öğretim ve sınavlar
MADDE 34 – (1) Resmi tatil günlerinde kural olarak öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak

gerektiğinde dersi veren öğretim elemanının talebi üzerine ilgili birim yöneticisi tarafından uy-
gun görüldüğü takdirde, ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
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(2) Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  Türk Dili ve Yabancı
Dil dersleri haftada ikişer ders saati olarak ilgili birim yöneticisi tarafından uygun görüldüğü
takdirde mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar
günleri de yapılabilir.

Azami öğrenim süresi
MADDE 35 – (1) Azami öğrenim süresi hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desi hükümleri uygulanır.
(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. 
(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğren-

cilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gös-
teren pasaport kayıtlarını ve yabancı dil kursuna katıldıklarına dair onaylı belgeleri ilgili bi-
rimlere ibraz etmelerine bağlıdır.

(4) Azami sürede mezun olamayan öğrencilere tanınacak sınav hakları ile ilgili olarak
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Azami süre sonunda mezun ola-
mayan öğrencilere yapılan sınavların değerlendirmesi mutlak sisteme göre yapılır. Bu öğren-
cilerin başarılı sayılabilmesi için başarı notlarının 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.  Alı-
nan not Yükseköğretim Kurulunun Dörtlü Sistem Değişim Tablosuna göre dönüştürülerek not
dökümüne yazılır.

(5) Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine uygulamalı dersler ve
daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Öğretim planları
MADDE 36 – (1) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve

stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde
uygulamalar, seminerler, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan olu-
şabilir. 

(2) Teorik derslerin ve seminerlerin, haftalık bir ders saati, bir krediye tekabül eder.
Uygulama, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının
haftalık bir ders saati, yarım kredi olarak kabul edilir. 

(3) Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir. 

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön
koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili Kurul kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. Senato kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

(5) Senatoda aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli ders-
lerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkin-
liklerin süresi bir yarıyıldır.

(6) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler,
öğrencinin almak zorunda bulunduğu temel alan dersleridir. Seçmeli dersler ise öğrencinin be-
lirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

(7) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, önlisans veya lisans programları tara-
fından her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslar çerçevesinde yapılır.

17 Aralık 2018 – Sayı : 30628                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders
MADDE 37 – (1) Üniversite yerleşkesi dışında yapılması zorunlu olan ders ve uygu-

lamalar ilgili öğretim üyesinin talebi, birim yöneticisinin uygun bulması ve ilgili birim yöne-
ticisinin oluru ile öğretim yılı içerisinde her zaman yapılabilir. 

(2) Yerleşke dışında yapılacak ders ve uygulamalar ilgili birim tarafından Rektörlüğe
bilgi verilir. 

Ön koşullu veya bağlantılı dersler
MADDE 38 – (1) Bir programa ait bazı derslerin ön koşulları tanımlanabilir, dersler

arasında bağlantı kurulabilir. 
(2) Ön koşullu veya bağlantılı dersler ilgili birimin önerisi üzerine ilgili yönetim kuru-

lunun kararı ile öğretim planına alınabilir ve keyfiyet birimin internet sitesinde ilan edilir.
(3) Bir dersin ön koşulu veya bağlantılı dersi olarak belirlenen ders veya derslerden ön

koşulun sağlanabilmesi için aranacak ders notunun (DD) veya üzeri olması gerekir. 
(4) Ön koşul veya bağlantılı ders olarak belirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağ-

lanabilmesi için bu dersten başarılı olma şartı aranır. 
Bitirme tasarım projesi yahut bitirme ödevi
MADDE 39 – (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını

gösteren bitirme tasarım projesini yahut bitirme ödevini, mezun olacağı programdan yapması
zorunludur. 

(2) Bitirme tasarım projesi yahut bitirme ödevi, öğretim planlarında sekizinci yarıyıl
dersi olarak yer alır. 

(3) Bitirme tasarım projesi yahut bitirme ödevi konularının öğrencilere dağıtımı, ilgili
birim yöneticisinin bir önceki yarıyıl sonunda belirlediği esaslarda gösterilen koşullara göre
yapılır. 

(4) Sekizinci yarıyılda bitirme tasarım projesi alamayan öğrenciler, bu projeyi bunu iz-
leyen bir sonraki yarıyılda da alabilirler. 

Ders süresi
MADDE 40 – (1) Teorik ve uygulamalı dersler için bir ders süresi 45 dakikadır.
(2) Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 15 dakika bırakılarak düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar ve harflendirme
MADDE 41 – (1) Önlisans ve lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki ba-

şarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. 
(2) Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl

sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bu-
lundurularak saptanır. 

(3) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu; öğrencinin yarıyıl
içi notunun %40’ı ile yarıyıl sonu yahut yılsonu veya bütünleme notunun %60’ının toplamıdır.
Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış
kabul edilir.

c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(4) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:
a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.
b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.
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c) E: Proje, bitirme tasarım projesi yahut bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalış-
masını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye ek süre verilir. Ek süre verildiği E harfi ile gös-
terilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sü-
rede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

(5) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu Başarı Derecesi
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Çok İyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 İyi-yeterli
CC 2.00 Yeterli
DC 1.50 Yeterli-geçer
DD 1.00 Koşullu-geçer
FF 0.00 Başarısız
GR - Sınava Girmedi
DZ - Devamsız
MU - Muaf
BZ Başarısız
BL Başarılı

(6) Bağıl değerlendirme ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından çıkarılacak Bağıl
Değerlendirme Yönergesi ile belirlenir. 

Asgari başarı notu
MADDE 42 – (1) Yarıyıl sonu sınavında ham puanı 50’nin altında olan öğrenciler ile

yarıyıl ve yarıyıl sonu sınavlardan aldığı başarı notu 40’ın altında olan öğrenciler (FF) ile ders-
ten kalmış olur.

(2) Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 43 – (1) Aşağıda gösterilen öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır:
a) Birinci ve ikinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortala-

maları 1.80’in altında olan öğrenciler.
b) Üçüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’ın altında olan öğrenciler.
c) Dördüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler.
(2) Önlisans programındaki öğrenciler hakkında sınamalı öğrencilere ilişkin esaslar uy-

gulanmaz.
Sınamalı öğrencilere ilişkin kredi sınırı ve ders alma esasları
MADDE 44 – (1) Sınamalı öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 18 olabilir. 
(2) Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları

veya ön şartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler. 
(3) Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri

ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor kar-
şılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve
yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(4) Sınamalı iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan
öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler.

Ağırlıklı genel not ortalamasının belirlenmesi
MADDE 45 – (1) Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerinin başarı notları ile

çarpımının toplam değerinin, ortalamaya katılan başarı notu  (E), (BL), (BZ) veya (MU) olan
dersler hariç, kredi toplamına bölümü ağırlıklı  genel not ortalamasını verir.
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Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 46 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce alıp

başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin Üni-
versitede aldığı derslerin bütün notları harflendirilerek not döküm belgesinde gösterilir.

(2) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken,
alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı genel not ortala-
masına katılmaz.

Devam
MADDE 47 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. 
(2) Kuramsal (teorik) saatlerin %70’ine, uygulama saatlerinin de %80’ine katılmayan

öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. 
(3) Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendi-

rilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.
(4) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.
(5) Devamsızlık sebebiyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin listesi, yarıyıl

sonu sınavı gerçekleştirilmeden önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilanen duyurulur.
Değerlendirme sisteminin oluşturulması
MADDE 48 – (1) Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı de-

ğerlendirme sistemi ilgili öğretim elemanı tarafından katalog formu üzerinden sisteme tanım-
lanır.

(2) Katalog formunda, öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygu-
lama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına
katılma koşulları gösterilir.

Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamayan öğrenciler 
MADDE 49 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getire-

meyen öğrenciler bu dersten (FF) almış sayılırlar ve yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu durum
aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur: 

a) Ders katalogunda belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-
lüklerini yerine getirmemek.

b) Ders katalogunda belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için ya-
rıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

(2) Bu öğrencilerin listesi ilgili bölüm panosunda yahut birimin veya Üniversitenin in-
ternet sayfasında yarıyıl sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir. 

(3) İlan edilen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler listesine,
burada adı bulunan öğrenci ilan tarihinden itibaren iki iş günü içinde yazılı ve gerekçeli olarak
itiraz edebilir. İtiraz ilgili bölüm başkanlığına yapılır. İtirazın sonucu, itirazı takip eden iş günü
içinde öğrenciye tebliğ edilir. Karar kesindir.

Yarıyıl sonu başarı notunun belirlenmesi 
MADDE 50 – (1) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 60’tır. 
(2) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavlarının

tamamlandığı tarihten itibaren en geç on işgünü içerisinde öğretim elemanı tarafından sisteme
kayıt edilir.

Değerlendirme 
MADDE 51 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,

arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi ça-
lışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. 

(2) Her derste en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.
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(3) Ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölümün teklifi üze-
rine, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 52 – (1) Aşağıda belirtilen şekilde onur ve yüksek onur belgesi verilir:
a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar, onur,
b) 3.50-4.00 arasında olanlar, yüksek onur öğrencisi olarak tanımlanırlar.
(2) Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl sonu esaslı olarak belirtilir. 
(3) Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF ve/veya BZ bulunan öğrenciler not orta-

lamalarını tuttursalar bile o yarıyılda veya yılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.
(4) Onur ve yüksek onur öğrencisi adaylarının, öğrenimleri süresince herhangi bir dö-

nemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış ol-
maları gerekir.

(5) Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem
sonunda ilan edilir.

(6) Öğrencilerin onur ve yüksek onur belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine
verilir.

Mazeretler
MADDE 53 – (1) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl ara sınavına giremeyen öğrenciler ma-

zeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde ilgili birime başvururlar. 
(2) Geçerli mazeretlerini, Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak belgelendiren ve

mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, yarıyıl ara sınavlarının sona
ermesini izleyen iki hafta içerisinde yapılacak mazeret sınavına girebilirler. Bu durumda olan
öğrencilerin mazeretli olduğu yarıyıl ara sınav notu, mazeret sınavından aldığı nottur.

(3) Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılamaz.
(4) Yarıyıl içinde alınan mazeret belgelerinin, derse devam konusunda dikkate alınıp

alınmayacağı, mazeretin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde yapılacak müracaat üzerine
ilgili birim yönetim kurulu tarafından verilecek karar uyarınca belirlenir. 

Sınav programları ve sınavların yeri
MADDE 54 – (1) Yarıyıl ve yarıyıl sonu sınav programları, ilgili birim yöneticiliği ta-

rafından sınav dönemi başlamadan beş iş günü önce ilan edilir. 
(2) Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. 
(3) Arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde veya Üni-

versite binaları dışında yapılabilir.
Sınav şekli
MADDE 55 – (1) Yarıyıl ve yarıyıl sonu sınavları, kural olarak, yazılı yapılır. 
(2) Öğretim elemanı, sınavı uygulamalı, sözlü veya sözlü-yazılı veya proje değerlen-

dirme yahut sunum şeklinde yapabilir. Bu yöndeki karar yarıyıl veya yılın başında öğrencilere
verilen katalog formunda ilan edilir. 

(3) Sözlü sınav yapılması durumunda öğrenciye sorulan sorular ve öğrencinin verdiği
cevaplar bir tutanakla gösterilir. Tutanak öğrenciye imzalatıldıktan sonra takdir edilen not ve
cevap anahtarı ile birlikte süresi içinde ilgili idareye teslim edilir.

(4) Uygulamalı sınavlar ve proje değerlendirme sınavları, ilgili disiplinde genel kabul
gören esaslar uyarınca ve aynı şartlarda bulunan tüm öğrencilere aynı şekilde tatbik edilmek
koşuluyla, ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülür ve belgelendirilir.

Yarıyıl ara sınavları
MADDE 56 – (1) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen yarıyıl ara

sınav notu, sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır.
(2) Yarıyıl ara sınavlarına girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.
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Bütünleme sınavları
MADDE 57 – (1) Bütünleme sınavlarının uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili birim yö-

netim kurulu tarafından belirlenir.
Sınavların yürütülmesi
MADDE 58 – (1) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yö-

netir. 
(2) Sorumlu öğretim elemanının, geçerli mazeretine istinaden sınav günü Üniversitede

bulunamaması halinde, sınavı kimin yürüteceği bölüm başkanı tarafından belirlenir. 
(3) Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim

elemanları gözetmen olarak görevlendirilebilir.
(4) Bir günde, ilgili öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden

en çok üçünün sınavı yapılabilir.
Maddi hata itirazı ve not değişikliği
MADDE 59 – (1) Öğrenci, yarıyıl ve yarıyıl sonu sınav sonucuna beş iş günü içerisinde,

öğrencisi olduğu birim yönetimine yazılı olarak başvurmak suretiyle itiraz edebilir. Bu süreleri
geçirenler, itiraz hakkını kaybeder. 

(2) İlgili birim, itiraz süresin dolmasından itibaren on iş günü içerisinde sınav sonucuna
ilişkin belgeleri ilgili birim yöneticilerinden biri, ilgili öğretim elemanı ve öğrenci işleri so-
rumlusunun huzurunda açarak verilen puanların toplanmasında hata yapılıp yapılmadığını in-
celer. İnceleme sonucu, olumlu veya olumsuz olarak matbu bir tutanağa bağlanır. Toplama ha-
tası tespit edilen hallerde öğrencinin notu ilgili birim yönetim kurulu tarafından düzeltilir ve
ilan edilir. Harfli olarak ilan edilen başarı notları açıklandıktan sonra, herhangi bir nedenle ya-
pılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Sınav evrakının teslimi ve saklanması
MADDE 60 – (1) Her türlü sınav evrakı, sınav notlarının ilanıyla birlikte ilgili birime

imza karşılığında teslim edilir. 
(2) Teslim alınan sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Ku-

rumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 61 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu

ile ilgili hususlarda; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim
Yönergesi uygulanır.

Diplomalar ve belgeler
MADDE 62 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans ve lisans programındaki tüm dersleri başa-

rıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sına-
vını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu
programın önlisans veya lisans diploması verilir. 

(2) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme
koşullarına ilişkin esaslar Üniversitenin Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzen-
lenmesine İlişkin Yönergesi ile belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Kayıt Dondurma ve Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması
MADDE 63 – (1) Kayıt dondurma, öğrencilerin ilgili akademik birimlerin onayı ile

geçici bir süre için kayıtlı oldukları program veya programlara ara vermeleridir. Öğrencinin
kaydı, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl veya yıl kadar dondurulur. Bu
süre içinde öğrenciler izinli sayılır.
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(2) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğren-
ciye kayıt dondurma hakkı verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu

doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretime ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması.

e) Öğrencinin askere alınması.
f) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
g) Öğrencinin öğrenimini sürdürmesine engel teşkil eden ekonomik sebeplerin varlığı.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kaydın dondurulmasının talebi halinde öğrenci-

nin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş işgünü içinde, bağlı bulunduğu birime
başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl veya bir yıl olmak üzere öğren-
cinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. 

(5) Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise izin, bu haller devam ettiği
sürece verilir.

(6) Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.
(7) Kayıt dondurma ile ilgili bu maddede sayılanlar dışındaki hususlarda karar almaya

ilgili birim Yönetim Kurulu yetkilidir.
Üniversiteden ayrılma 
MADDE 64 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci ilgili birime

yazılı olarak başvurur. Başvurusu ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı
olarak bildirilir.

(2) Gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra ayrılan öğrencilere, yazılı olarak baş-
vurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yük-
seköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün
birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Üniversiteden ilişik kesme
MADDE 65 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğ-
retim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin kural olarak ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-
memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece
lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi, üzerine öğrencinin aslını elden aldığına
dair yazılı beyanı alındıktan sonra öğrencinin dosyasında saklanır.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrenciler
MADDE 66 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma

uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl
yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin durumu Üniversite tarafından çıkarılacak
Değişim Programları Yönergesi ile belirlenir. 

Önlisans diploması
MADDE 67 – (1) Bağlı bulunduğu birimden ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve

dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında bulunan zorunlu ve seçmeli ders kredilerini
bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla
ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’ye ulaşmış olan öğrencilere önlisans diploması verilir. 

Tebligat
MADDE 68 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönde-
rilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresini aktif durumda tut-
mak, e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği tak-
dirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği kurumsal e-posta ad-
resinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış yahut eksik adres beyan
edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik
işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmi web site-
sinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler
MADDE 69 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Burs ve yardım
MADDE 70 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 71 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Kalite süreçleri
MADDE 72 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-
seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından
belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin aldığı kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10924 

—— • —— 

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10925 
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İznik Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10470 

—— •• —— 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 10774 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 
ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİNDEKİ; GEZ MAHALLESİNDE 1 ADET, 

İSTASYON MAHALLESİNDE 2 ADET TAŞINMAZ İLE SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ 
SARICALI MAHALLESİNDEKİ 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR. 

1- Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait, Erzurum ili, Yakutiye İlçesindeki; Gez 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A) 855,45 m² miktarlı 264 ada 4 parsel, İstasyon Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan B) 2.800,00 m² miktarlı 1176 ada 257 parsel ve C) 4.527,52 m² 
miktarlı 1176 ada 258 nolu parsel ile Samsun İli Çarşamba İlçesi; Sarıcalı Mahallesindeki           
D) 1.046,17 m² miktarlı 1075 ada 3 parsel ayrı ayrı satılacaktır. 

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle; 
 
A. 264 Ada 4 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 10.00 da, 
B. 1176 Ada 257 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 14.00 da, 
C. 1176 Ada 258 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 15.00 da, 
D. 1075 Ada 3 nolu parsel için 09.01.2019 günü saat 10.00 da, 
 
TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık 

Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2- Geçici teminat miktarı İhale konusu 264 ada 4 parsel için 250.000,00 TL, 1176 ada 257 
nolu parsel için 600.000,00 TL, 1176 ada 258 parsel için 1.000.000,00 TL ve 1075 ada 3 parsel 
için 500.000,00 TL, olarak belirlenmiştir. 

3- Teklifler, İhalenin yapılacağı gün; 
 
A. 264 Ada 4 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 10.00 ‘a kadar, 
B. 1176 Ada 257 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 14. 00 ‘a kadar, 
C. 1176 Ada 258 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 15. 00 ‘a kadar, 
D. 1075 Ada 3 nolu parsel için 09.01.2019 günü saat 10.00 ‘a kadar, 
 
TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 
4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5- İhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban 
numaralı hesabına, 264 ada 4 parsel için 250,00 TL, 1176  ada 257 parsel için 500,00 TL, 1176 
ada 258 parsel için 500,00 TL ve 1075 ada 3 numaralı parsel için 300,00 TL yatırılarak, üstünde 
teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. 
Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

 10769/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacına binaen Sağlık Taraması ve Mobil Vinç Revizyonu hizmet alım 

işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd.  

  No.111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği – Türü – Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati SÜRE 

1- 
1557 Kişinin Sağlık Taraması 

Hizmet Alımı İşi 2018/658102 2018-1828 

26.12.2018 

14:00 75 gün 

2- 
1 Adet 35 Tonluk  Mobil Vinç 

Revizyonu İşi 2018/657690 2018-1827 

02.01.2019 

14:00 45 gün 

 

b)-Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c)-İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d)-İhale usulü : Açık ihale 

3- İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4- İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9- Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 11062/1-1 
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İPTAL İLANI 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

12.12.2018 tarihli ve 3063 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan, 26.12.2018 Çarşamba 

günü saat 14.00’da yapılacak olan 29 adet otobüs hattı, hat işletim hakkının kira ihalesi şartname 

ve eklerinde teknik düzenleme yapıldığından iptal edilmiştir.  11023/1/1-1 

—— • —— 
OTOBÜS HATTI İHALE EDİLECEKTİR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin p fıkrası 

gereğince Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesine ait Yönetmelik ve hazırlanan idari 

ve teknik şartnameler esaslarına göre, 29 adet otobüs hattı (46 adet en az 12 metre, maksimum 1 

yaşında, 23 adet en az 9 metre maksimum 12 yaşında olmak üzere toplam 69 adet araçla 

01.03.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 28.02.2029 tarihinde son seferle bitirilecektir.), 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hat 

işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

İhale Tarihi ve Yeri: 28.12.2018 Cuma günü saat: 14.00’da, Belediyemiz Hizmet Binası 

5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

 

YILLAR 

1 ADET ARAÇ İÇİN 

AYLIK MUHAMMEN 

BEDEL (KDV HARİÇ) 

ŞARTNAME 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL) 

1 ADET ARAÇ İÇİN 

MİNİMUM TEKLİF 

ARTIRMA BEDELİ 

1. Yıl 860 Tam Kontör 

500 TL 250.000,00 TL 10 Tam Kontör 

2. Yıl 860 Tam Kontör 

3.Yıl 860 Tam Kontör 

4. Yıl 860 Tam Kontör 

5. Yıl 860 Tam Kontör 

6. Yıl 860 Tam Kontör 

7. Yıl 860 Tam Kontör 

8. Yıl 860 Tam Kontör 

9. Yıl 860 Tam Kontör 

10. Yıl 860 Tam Kontör 

 

İsteklilerde Aranan Belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı belge. 

ı ) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği 

ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları, 

i) Vergi durum bildiri belgesi, 

j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine 

ilişkin makbuzun aslı, 

l) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların 

belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.  

m) Çorum Belediyesine borcu olmadığına dair belge 

Tekliflerin en geç 28.12.2018 Cuma günü saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 

(Meclis Salonu) 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim 

edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen 

belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 11023/2/1-1 
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TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL, CONDANSATE VE 
ATIK SU TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ 

HİZMETİ ALINACAKTIR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik 

Daire Başkanlığından:  
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 11056/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 11061/1-1 

—— • —— 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12.12.2018 tarihli ve 30623 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan ilanımızın; Bazı 

Kadrolarında Yapılan Düzeltme İlânı: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

1 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı 

dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim 

belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya 

halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Anasanat Dalı Kadro Ünv. Adedi Derece   

Fotoğraf Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Güzel sanatlar fakültesi fotoğraf 

bölümünde sanatta yeterlik/ doktora 

yapmış olmak. 

     SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Anasanat Dalı Kadro Ünv. Adedi Derece   

Spor Yönetim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 2 
İlgili anabilim dalında doktora 

yapmış olmak 

 11009/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör 1 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ : 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adayların Gastrointestinal Sistem Patolojileri Cerrahisi konusunda deneyimli olması 

beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmış olması gerekmektedir.) 

İlan olunur. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 10987/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10990/1-1 
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Lokman Hekim Üniversitesinden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

 
 11054/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 
2018 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIM İLANI 

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne 
İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza 
Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 20 adet Orman 
Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu 
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 
işlemler iptal edilecektir. 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER 
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak, 
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir 

ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan 
istenecektir.) 

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70 
puan almış olmak, 

ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman 
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan 
Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban 
Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak, 

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 
VE İLANI 

Başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ 
adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak 
alınacaktır. Başvuru işlemleri 08.02.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle 
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 
aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit 
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak 
bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 
18.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK 
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer 
ve saati 18.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve 
uygulamalı sınavlar 04.03.2019-15.03.2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacaktır. 
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Adaylar sınava gelirken yanlarında; 
a) Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/adresinde doldurulan formun 

çıktısının ıslak imzalı hali) 
b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 
bulundurmak zorundadır. 
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 
1- Sözlü sınav konuları; 
a) Genel kültürü, 15 puan 
2- Uygulamalı sınav konuları; 
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 17 puan 
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 
uygulamalar, 17 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan 
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan  
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 17 puan Sınav 

komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve 
uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 
puan alanlar başarılı sayılır. 

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 
Adayların, 2018-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik 
tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek 
olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 
yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler 
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları 
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır. 

EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste 
 
EK:1 
 

UNVAN       : ORMAN MUHAFAZA MEMURU 
TEŞKİLATI : TAŞRA 
SINIFI          : GİH 

İL ADET 
ARTVİN 2 
BARTIN 1 
BİLECİK 1 
BURSA 1 
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ÇANKIRI 1 
DÜZCE 1 
ESKİŞEHİR 1 
GİRESUN 1 
KASTAMONU 2 
KIRKLARELİ 2 
KÜTAHYA 1 
MUĞLA 1 
ORDU 2 
SİNOP 2 
SİVAS 1 
TOPLAM 20 

 
 11008/1-1 

—— • —— 
Orman Genel Müdürlüğünden: 

2018 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIM İLANI 
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne 

İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü 
Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 46 
adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu 
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 
işlemler iptal edilecektir. 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER 
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak. 
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir 

ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 
istenecektir.) 

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 70 puan 
almış olmak. 

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden 
mezun olmak. 

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 
VE İLANI 

Başvurular 14.01.2019-25.01.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ 
adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak 
alınacaktır. Başvuru işlemleri 25.01.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle 
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 
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Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 
aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit 
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir 
ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 
04.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK 
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer 
ve saati 04.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve 
uygulamalı sınavlar 18.02.2019–01.03.2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacaktır. 

Adaylar sınava gelirken yanlarında; 
a) Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan 

formun çıktısının ıslak imzalı hali) 
b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 
bulundurmak zorundadır. 
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 
1- Sözlü sınav konuları; 
a) Genel kültürü, 10 puan 
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan 
2- Uygulamalı sınav konuları; 
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 
uygulamalar, 20 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan 
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 
70 puan alanlar başarılı sayılır. 

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 
Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik 
tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek 
olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 
yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 
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Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler 
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları 
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. 
İlan olunur. 

EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste  
EK-1 
 

UNVAN       : MÜHENDİS 
TEŞKİLATI :TAŞRA  
SINIFI          : THS 
DERECE      : 5 

İL ADET 
ÇORUM 2 
TOKAT 2 
SAMSUN 1 
ÇANKIRI 1 
ARTVİN 3 
BOLU 2 
BİLECİK 1 
DENİZLİ 1 
HAKKARİ 1 
BİTLİS 1 
BİNGÖL 1 
ARDAHAN 1 
ERZURUM 2 
KARS 2 
GİRESUN 2 
ORDU 2 
SİVAS 1 
ISPARTA 1 
KIRKLARELİ 1 
KASTAMONU 10 
SİNOP 2 
YOZGAT 1 
MUĞLA 1 
GÜMÜŞHANE 1 
ZONGULDAK 1 
BARTIN 1 
KARABÜK 1 
TOPLAM 46 

 
 11007/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2018 – Sayı : 30628 

 

Eleşkirt Belediye Başkanlığından: 
ELEŞKİRT BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 

ANTRENÖR ALIM İLANI 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

(DÜYAB) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Iğdır Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

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.
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