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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
personel pozisyonunda görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 124. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
e) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı: Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara
ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,
g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ğ) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde
yer alan personeli,
h) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
ı) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,
i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin
(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,
j) Sözlü sınav: Görevde yükselme suretiyle atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,
k) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki birimleri,
l) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
m) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere
atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
n) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
o) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek
maksadıyla yapılan sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, müdür,
2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.
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b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.
ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman.
d) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik uzman.
e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
2) Sistem programcısı.
f) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni,
veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
g) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:
a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, ekonomist, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, hemşire, sağlık memuru.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri
haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir.
a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;
1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi müdür,
şube müdürü, başuzman ve daha üst görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış olmak.
b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi müdür,
şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına
ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek
için münhal kadro veya pozisyon bulunması kaydıyla;
a) Görev unvanları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon
için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, kurumda daha alt düzeydeki kadro
ve pozisyonların birinde en az bir yıl çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2018 – Sayı : 30635

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak
şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknik Uzman, başmühendis, uzman, şef, memur, çözümleyici, sistem programcısı,
koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış
olmak,
4) İş güvenliği ve sağlığıyla ilgili kadrolara atanabilmek için İş Güvenliği Uzmanı Belgesine sahip olmak,
5) Bilgi İşlem Müdürü olarak atanabilmek için bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis ve mimar pozisyonlarında olmak üzere toplam en az altı yıllık hizmeti
bulunmak,
c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,
ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sağlık memuru veya idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda olmak üzere en
az beş yıllık hizmeti bulunmak,
d) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) En az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en
az 8 yıl görev yapmış olmak,
3) Bilgi İşlem Müdürlüğünde uzman pozisyonuna atanabilmek için en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şef ve en az lisans
düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 8 yıl görev yapmış olmak,
3) Muhasebe Dairesi Başkanlığında uzman pozisyonuna atanabilmek için, Muhasebe
birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını
haiz olmak,
f) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Uzman, şef, programcı, sistem programcısı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri,
koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi olmak,
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g) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik
grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak Kurumda iki yıl çalışmak şartıyla, 4 yıllık yükseköğrenim görenler için 5 yıl, 2-3 yıllık yükseköğrenim görenler için 7 yıllık hizmet süresine
sahip olmak,
3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde sayılan pozisyonlarda hizmeti
bulunmak,
ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,
3) En az bir programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek,
h) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Programcı pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
ı) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik
görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,
3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
4) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde sayılan pozisyonlarda hizmeti bulunmak,
5) En az 4 yıl hizmeti bulunmak,
i) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik
görevlisi, veznedar pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da
örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,
gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde
mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki
başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık, istatistikçi,
kimyagerlik ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak,
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b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık meslek teknik yüksekokul mezunu olmak,
c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Meslek teknik lisesi mezunu olmak,
ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların programcılık bölümlerinden veya
fakülte ve 4 yıllık yüksekokullardan mezun olmak,
2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
d) Hemşire veya sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık
memurluğu bölümü mezunu olmak,
e) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını
taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde
başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.
(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
(4) Yapılacak duyuruda;
a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
yer alır.
(5) Diğer kurumların personeli ile adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar
başvuruda bulunamazlar.
(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar
Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir.
Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından yapıla-
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bileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına
veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı
puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet
sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması
esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
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(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi
pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan
değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.
(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda
veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı
aranmaz.
(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli
başvurabilir.
(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme
işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.
(2) Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile
diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.
(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
(7) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil
sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.
(8) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek
görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek.
c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.
ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.
d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
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Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin
kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Genel Müdürlüğün resmî
internet sitesinde ilan eder.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş
günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca
incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.
Sınavın yürütülmesi
MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve sınavı
yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.
(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik
kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici
işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz
sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin
sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır
ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler
ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış
olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama
MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır:
a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği
ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere
atanmaları sınavsız yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu
Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla
görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen pozisyonlara atanabilirler.
ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan
öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
sınavsız atanabilirler.
d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde
yükselme sınavına tabi değildir.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.
Naklen atamalar
MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen
atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. Ancak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.
Engellilerin sınavı
MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi
yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AHBVÜ DİLMER): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.
b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak.
ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.
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d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.
e) Türkçenin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.
f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
ğ) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,
okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak.
ı) Türkçe ve diğer dillerin öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi
kurslar ve sertifika programları düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle Müdür
yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda
karar almak.
b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün
tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
c) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.
d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yayın Kurulu
MADDE 11 – (1) Yayın Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin faaliyet alanı ile
ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilen en az dört en çok yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yayın Kurulu; Merkezin yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yayın Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır.
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Yayın Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yayın Kurulu, Merkezin yayın faaliyetleri ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yılda en az iki defa toplanarak Merkezin yayın faaliyeti ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin üreteceği veya kullanacağı yayınlar konusunda rapor hazırlamak ve önerilerde bulunmak.
c) Yayın faaliyetlerinde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve karar vermek.
ç) Yayın hazırlamada Merkezde çalışan öğretim elemanlarının yanı sıra Merkez dışından da editör ve yazar görevlendirilmesi hususunda karar alarak ilgili kararı Merkez Yönetim
Kuruluna sunmak.
d) Merkez öğretim elemanları tarafından hazırlanacak ders materyallerini (kitap, CD
ve benzeri) inceleyip rapor hazırlamak veya Yayın Kurulu dışındaki başka alan uzmanlarının
rapor hazırlaması ile ilgili hükümlere yönelik kararlar almak.
e) Merkez öğretim elemanlarınca hazırlanan yayınların yeni basımlarının gerçekleştirilmesi
ile ilgili karar almak.
f) Gerekli hâllerde Merkezin yayın faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve
Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevleri ve çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Rektörlük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
g) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen
konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden arttırmak.
b) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini
sağlamak.
c) Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak.
ç) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık
ve bilgilendirme hizmetleri vermek.
e) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.
f) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin
kullanımını sağlamak.
g) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.
ğ) Üniversite-kamu ve özel sektör işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası
kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını
hızlandırmak.
h) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak,
ihale dosyalarını hazırlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar
ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler
şunlardır:
1) Üniversitenin yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin başvuruları, yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların
organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak.
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2) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü
yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak.
3) Proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü
sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları ve benzeri belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak.
4) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği içinde olmak ve fon temin edilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak.
5) Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak olan bir protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak.
6) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri
oluşturmak.
7) Üniversite öz kaynakları dışında bulunan fon kaynaklarına yapılan tüm proje başvurularının kayıt altına alınmasını sağlamak, gerekli istatistiki verileri oluşturmak.
8) Üniversite öğretim elemanlarının uzmanlık alanına yönelik proje yürütücüsü, danışmanı ve araştırıcısı havuzu oluşturmak.
b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:
1) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve
değerlendirme kapasitelerini arttırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
2) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde
Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak.
3) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek.
4) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar
yapmak.
5) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı
broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak.
c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:
1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak.
2) Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veritabanı oluşturmak, bu
bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak.
3) Üniversite mensupları ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personelin ilgi ve uzmanlık alanlarına giren projelerde görev almaları için teklif ve
önerilerde bulunmak.
4) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili
kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli
gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan
fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre
karşı sorumludur.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve Müdürün yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi iki
yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
(4) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
yazışmaları yapmak ve yaptırmak.
ç) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık bütçe önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu
Rektöre sunmak.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Rektörün
onayına sunmak.
f) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmek üzere personel seçimini yapmak ve Rektörün onayına sunmak.
g) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı
projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje
kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi
akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini
sağlamak.
ğ) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen
üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2018 – Sayı : 30635

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu,
üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin görevi
sona erer.
(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe önerilerini ve faaliyet raporlarını inceleyerek
Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak.
c) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin
tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, Merkez bünyesinde yürütülen danışmanlık, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirlemek.
ç) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.
d) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komisyon üyelerini belirlemek.
e) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını
belirlemek ve protokol taslaklarını hazırlamak.
f) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Birimler
MADDE 12 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere
gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları,
Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Müdür birim sorumlusunu
belirler. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi
tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Yönetmelikte 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 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen
ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Birim: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Dekan: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte dekanlarını,
d) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
e) DNO: Yarıyıl/yıl not ortalamasını,
f) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) Müdür: Antalya AKEV Üniversitesi yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlerini,
h) Mütevelli Heyeti: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Mütevelli Heyeti Başkanı: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Program: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim verilen
programları,
k) Program başkanı: Bölüm veya bağımsız akademik programların başkanlarını,
l) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,
n) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign
Language Sınavını,
o) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 5 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversitede başka bir eğitim-öğretim dilinde yapılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Öğrenci kontenjanları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve YÖK tarafından onaylanır.
(2) Ön lisans ve lisans programlarına;
a) ÖSYM’nin yerleştirme sistemiyle veya DGS ile Üniversitede bir programa yerleştirilen öğrenciler, ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafından belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Üniversite yetenek
sınavlarında başarılı olan öğrenciler,
b) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu
öğrenciler,
c) Üniversite tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,
ç) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle YÖK tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler,
d) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler,
kesin kayıt yaptırabilirler ve tam zamanlı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7– (1) Program süresi, lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), ön lisans
programları için iki yıl (dört yarıyıl)’dır.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi, lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl), ön
lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl)’dır.
(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim
süresine dâhil değildir.
(4) Öğrencilerin lisans veya ön lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren
kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program
süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.
Lisans programı
MADDE 8 – (1) Bir lisans programı ilgili bölümler tarafından hazırlanır, ilgili fakülte
kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj
ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.
(3) Bir programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanır.
Ön lisans programı
MADDE 9 – (1) Bir ön lisans programı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
hazırlanır, ilgili yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile açılır.
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(2) Bir ön lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından
oluşur.
(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; Yüksekokul Kurulu tarafından karara bağlanır.
Çift anadal lisans veya yandal programı
MADDE 10 – (1) Bir lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir lisans programına da devam hakkı verilebilir.
(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında
yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift anadal-yandal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları
MADDE 11 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen asgari koşullar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, Üniversite hazırlık sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılı içerisinde yatay geçiş yapılamaz.
(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversite programlarına kesin kayıt yaptıran
öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için dersi veren
bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden uygun görülenler, 35 inci maddede öngörüldüğü şekilde harf notu olarak
not belgesine işlenir.
(3) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları arasında herhangi bir yolla geçiş yapan
öğrencilerin intibakları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun
görülenler 35 inci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.
(4) Üniversitenin ön lisans programlarından dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların intibakları 35 inci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.
Misafir ve özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen
kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları
gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde hükümlerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun görülenler
için Üniversite programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi işlem uygulanır.
(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya
lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders
almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve
başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları
dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.
(3) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2018 – Sayı : 30635

İlk kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun
görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir
örneği alınır.
(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış
beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt
nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler, kayıt
haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve
kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.
(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları,
bu maddede açıklanan koşullarda yapılır.
Ücretler
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik
yıl için alınır. Yaz okulu ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ayrıca ücretlendirilir.
(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki
tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye
kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.
(3) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve 7 nci maddede belirtilen azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi saat esas alınarak Mütevelli
Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.
(4) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.
Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını
yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt yenilemesi
mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içerisinde
ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını onaylatmamış olan öğrencilere, derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.
(5) Mütevelli Heyetinin kararıyla programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.
(6) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan
öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin
bursları kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-öğretim
süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini
tümüyle ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim için olup
yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.
(7) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları
devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yılsonu yapılır. Başarı
burslarıyla ilgili koşullar, Mütevelli Heyetince belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi halinde başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.
(8) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri
öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararıyla belirlenir.
(9) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve mezuniyetleri için her yıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri normal öğrenim ücretini öderler. Her bir
kredi için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenir.
Bu ücretler her yıl akademik yıl başında ilan edilir.
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(10) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz
dersler için bir kredi/saat ücreti alınır.
Ders kayıt işlemleri
MADDE 15 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen
öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getirilmiş olması gerekir.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 16 – (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki
gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli
dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.
(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.
(3) Bir dersin alınabilmesi için aşağıda belirtilen ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir:
a) Bir dersin alınabilmesi için daha önce en az bir kez DD veya S notu alınmış olması
gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.
b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş
koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç),
eş koşul sağlanmış sayılır.
(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.
(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.
(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(7) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.
Ders yükü
MADDE 17 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla
sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.
Lisans programında ders sayımı
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili
fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.
(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.
(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul
edilen yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.
(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ön lisans programına ders sayımı
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine meslek
yüksekokulu yönetim kurulu tarafından yapılır.
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(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.
(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul
edilen yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.
(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler,
Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 7 nci maddede belirtilen azami öğretim
süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin
sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler,
kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından
hiçbir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt
yenilememiş ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, öğrenim
ücretlerini ödemiş olsalar dahi öğrenci işleri sisteminden de yararlanamazlar.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 28, 37, 42 ve 44 üncü maddelere
göre kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip onaylamak zorundadırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek alabilirler.
(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle
kayıt yenilemeden, 22 nci maddede belirtilen süreler için kayıt dondurma talebinde bulunabilir.
Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.
(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, 22 nci madde hükümlerine göre dönem ücretinin
yüzde yirmibeşini ödeyerek kayıt dondurma haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz.
Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim
süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri yarıyıl/yıllara ait öğrenim ücretlerinin yüzde yirmibeşini ödemeden yeni ders kaydı yaptıramazlar.
(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için bu yükümlülüklerini yerine
getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.
(6) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim
yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptırabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.
(7) Öğrenci İşleri Sistemi veya öğrenci tarafından ataması yapılan derslerin sorumluluğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmaksızın öğrenciye aittir. Kısmi burslu
ve burssuz öğrenciler bu döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek mecburiyetindedir.
Kayıt sildirme
MADDE 21 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya mevzuata uygun yetki verdikleri kişiler, Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.
(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıldan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.
(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt
sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zorundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, 20 nci madde hükümlerine göre ücret öderler.
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Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için
mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm
başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. İlgili kurulca olumlu karara bağlanarak kayıt dondurma işlemi kabul görmesi halinde 20 nci maddede
belirlendiği üzere öğrenim ücretinin yüzde yirmi beşini ödemekle yükümlüdür.
(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik süresince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört
yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla
bu süreler uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt
dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami
öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Hastalık, askerlik ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.
(4) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,
Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
(5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik
veya beraat kararıyla sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Dersten çekilme 35 inci maddede belirtilen kurallara göre yapılır.
Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik biriminin bölüm veya
program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına iletilir.
(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen W
harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.
(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin
altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok 4, lisans programlarında en çok 8 dersten çekilebilir.
Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar
MADDE 24 – (1) Üniversitede başka bir dilde eğitim-öğretim yapılmasında zorunluluk
olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, programın yabancı dil okutmanları tarafından yapılan İngilizce
yeterlik sınavı ile tespit edilir.
(3) Orta öğretimini, anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce ile öğretim
yapan kurumlarda tamamlamış olanlarla, uluslararası nitelikteki TOEFL ve benzeri dil sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartları ve hazırlık programınca
yapılan yeterlik sınavına girip girmeyecekleri Senato tarafından belirlenir.
(4) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan
sınav ile tespit edilir.
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(5) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Üniversite hazırlık programları tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavıyla belirlenir.
(6) İlk akademik yılsonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde
ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfına alınırlar.
(7) Hazırlık sınıfında iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.
(8) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki
yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine devam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.
(9) İngilizceden ve Türkçeden başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeterliğinin istenip istenmeyeceğine Senato tarafından karar verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim
Akademik takvim
MADDE 25 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden
yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip
eden yılsonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Ön lisans ve lisans dersleri
yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.
(2) Senatonun kararıyla, süresi en az yedi hafta olmak veya 70 iş gününe karşılık gelecek ders saatinden az olmamak üzere ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. Yaz dönemi öğrenim
ücretleri, güz ve bahar öğrenim ücretlerinin dışında olup, Mütevelli Heyetince belirlenir.
(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar akademik birimlerin programlarında belirtilir
ve bu çalışmalar akademik birim veya kurulların belirleyeceği esaslara göre yürütülür.
(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Senato tarafından önerilir,
Mütevelli Heyeti onayından sonra Rektörlükçe ilan edilir.
Öğrenim süreleri
MADDE 26 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki,
lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim
süreleri; ön lisans programlarında dört (sekiz yarıyıl), dört yıllık lisans programlarında yedi
(on dört yarıyıl), akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere
dâhil değildir.
(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.
(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders
veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uygunsa aynen transfer edilebilir.
(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara
44 üncü madde hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar
Öğretim programları
MADDE 27 – (1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin
içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program
başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim
programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayıyla kesinleşir.
Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili birimlerin akademik kurullarınca karara bağlanır. Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu
alınması gereken dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.
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(2) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultusunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte
gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları
açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve programda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar.
Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri
MADDE 28 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere
iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama
saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından,
dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30
AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama
veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda
25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer
öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akademik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl
ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri
programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilmez.
(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik
yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.
(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına
ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik
yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate
alınmaz.
(5) Bir akademik birime ait bir öğrencinin her yarıyılda/yılda alabileceği en fazla ders
kredi/saat yükü Senato tarafından belirlenen en yüksek kredi/saat yüküdür.
(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu
kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik
yıl dersleri hariç öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının
oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.
(7) Kendi ön lisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş,
başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3,5 olması halinde 3
kredi veya bir ders, 3,75 veya 3,75’ten fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders
artırabilirler.
(8) Bir öğrenci, içinde bulunulan akademik yılın güz veya bahar yarıyılının sonunda
mezun olabilecek durumda ise maksimum kredi yüküne ek olarak her yarıyıl için kendisine
fazladan bir ders daha verilebilir. Ancak yaz okulu sonunda mezuniyet ihtimali olan öğrenciler
bu ek ders hakkından yararlanamaz.
(9) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.
(10) Bir öğrenci, yaz okulunda 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alabilir.
Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir. Eğer öğrenci, içinde bulunduğu yaz okulu
sonunda mezun olabilecek durumda ise kurum içinden veya kurum dışından yukarıdakilere ek
olarak bir derse daha kayıt yaptırabilir.
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Devam durumu
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava
ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak
yarıyıl/yılbaşının ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre
izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil,
hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o
dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu
notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de geçerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde
öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem
sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verilemez.
Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 30 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci
değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve kontenjanlar dâhilinde, yürürlükteki yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak
diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.
(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili yarıyıl/yıl için geçerli öğrenim ücretlerini Üniversiteye öderler.
(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitmeden önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izlemek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı
değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.
(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim programına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim programları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından
alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.
(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen
derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler, dersin alındığı kurumdaki kodu,
adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.
(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın
şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya
unvan verilmez; ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.
(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla
gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, akademik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.
Yurt içi ve yurt dışındaki bir kurumdan alınan dersler
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Üniversitede açılmayan derslerden öğrenimleri süresince
en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğretim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca
uygun görülmesi halinde, bir yükseköğrenim kurumundan aşağıdaki koşulları sağlamak üzere
güz, bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Güz veya bahar yarıyılları sonunda
mezun olabilecek öğrenciler maksimum kredi koşullarına uygun olarak başka kurumlardan
ders alabilir.
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(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunluklarının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının teklifi
ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.
(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yönetim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod,
ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin
değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek belgesine işlenir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 32 – (1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve
bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile
yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından
takdir olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavının katkısı en az yüzde kırk olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında,
ders öğretim planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.
(2) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, Rektörlükçe tüm fakülteler için planlanır ve hazırlanır; dekanlıklara/müdürlüklere her yarıyılın başında dersler başlamadan bildirilir ve öğrencilere ekle-sil haftasından sonra duyurulur. Ancak, birden fazla ara sınav yapılması gereken
dersler için diğer ara sınavlar, sınavı gerçekleştirecek öğretim elemanı ya da elemanları tarafından bölüm başkanına tarih ve saatleri önerir ve dekanlık/müdürlük tarih, yer ve saatleri için
gerekli hazırlıkları yapar. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik takvime göre Rektörlük tarafından
planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları
yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim elemanları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim
döneminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.
(4) Ara sınav ve dönem sonu sınavları yazılı, test veya test-yazılı olarak yapılır. Ancak
uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl
içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak derslerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi
ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl/yıl başlangıç
tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.
(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yılsonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekildeki değerlendirme yöntemi uygulanarak
belirlenir.
(6) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik takvimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.
Mazeret sınavı
MADDE 33 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Kopya ve intihal
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe
oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik
değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.
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Notlar ve ders muafiyeti
MADDE 35 – (1) Ders başarı notları, aşağıdaki tabloda gösterilen harfler ve bunlara
karşılık gelen 0,00 ile 4,00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.
(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları ve 100’lük
sistemde karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Harf Notu
Katsayı
Puan
AA
4,00
90-l00
BA
3,50
85-89
BB
3,00
75-84
CB
2,50
70-74
CC
2,00
60-69
DC
1,50
55-59
DD
1,00
50-54
FD
0,50
40-49
FF
0,00
0-39
NA
0,00
(3) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:
a) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.
b) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.
c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
(4) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler de kullanılır:
a) I eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları
başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde
verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F notuna dönüşür.
b) S yeterli not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı
olan öğrencilere verilir.
c) U yetersiz not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) PR notu, süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
d) EX ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet notudur
ve bu notlar ortalamaya katılmaz.
e) NA notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten devamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve verilen başka sınav haklarından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.
f) W dersten çekilme durumu, yarıyıl/yılbaşından itibaren onuncu haftanın son iş günü
mesai saati sonuna kadar, ilgili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin verilen
bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
1) Bir öğrenci, ön lisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekilemez.
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2) Bir öğrenci, F, NA, U, W not yükseltmek için ve yaz döneminde aldığı derslerden
çekilemez.
3) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında,
ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dâhil değildir.
4) Üniversite dışından alınan dersler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
g) NI notu, not ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğrencinin aldığı dersler için verilir. Bu dersler, 28 inci maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır. NI statüsünde alınan
dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sayılamaz.
(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile
Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun
bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve
not ortalaması hesaplamasına katılır. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’dan az olamaz. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde
belirtilir.
(6) Üniversite içerisindeki bir ön lisans ve lisans programından başka bir programa yatay veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin
geldikleri programdan aldıkları başarılı veya koşullu başarılı derslerden ilgili akademik birimin
yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer
edilir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 36 – (1) Yarıyıl sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından
akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrencilerin erişimine açılır.
(3) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından
maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin
öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bildirir.
(4) Yarıyıl/yılsonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan
öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye
duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda,
bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç
kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.
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Ders tekrarı
MADDE 37 – (1) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.
(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde
ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
(3) DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir. Sınamalı durumda olan öğrenciler ile mezuniyet için bütün derslerden geçer not
almış ancak gereken not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler için bu kural uygulanmaz.
(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel
not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan
harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.
Başarılı öğrenciler
MADDE 39 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda FF,
FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda en az üç adet kredili ders
almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar Yüksek Şeref (High
Honor), 3,00-3,49 arasında olanlar Şeref öğrencisi olarak tanımlanır.
b) Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan
veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar Başarılı
öğrenci olarak tanımlanır.
Başarısız öğrenciler
MADDE 40 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler
Başarısız öğrenci olarak tanımlanır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 41 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler Sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.
(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar.
Bu öğrenciler, öncelikle FF, FD, NA veya U notu aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış
oldukları dersleri tekrarlarlar.
(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine danışman onayı
ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli ders alabilir.
Gerekçeli durumlar ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilir.
(4) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.
(5) Sınamalı statünün sona ermesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
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Derslere yazılma kuralları
MADDE 42 – (1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akademik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.
(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler,
güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar.
Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini
aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi
programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan bu öğrenciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.
(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk
iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında
aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine
kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini
aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına
uymak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere
kaydolabilir.
b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi
derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak
zorundadır.
c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.
(4) İkinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt
yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere
üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.
(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız
oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.
(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu
dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma
düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesinleşir.
(7) Programın ikinci akademik yılı sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, öğretim
programlarındaki ilk dört yarıyıl derslerinin dışında üst yarıyıllardan yeni bir derse kayıt yaptıramazlar.
(8) Programın üçüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın
üçüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin
dışında ilk iki yarıyıl dersleri ile yedinci ve sekizinci yarıyıllarına ait yeni bir derse kayıt yaptıramazlar.
(9) Programın dördüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın dördüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları
derslerin dışında ilk iki yarıyıl derslerine kayıt yaptıramazlar. Bunun dışında beşinci fıkraya
göre ders kaydı yaptırabilirler.
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Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 43 – (1) Lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır.
b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.
(2) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz
okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata
düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun
olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.
(3) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek
sınavda aldığı not ders başarı notudur.
(4) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenci, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden sınav hakkını ne zaman kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve
ilgili dekanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.
(5) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akademik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci,
bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
(6) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan
zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptırmaları gerekir.
(7) NA notu alınmış ve hiç kayıt olunmamış dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.
Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler
MADDE 44 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl (sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (on dört yarıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler
içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.
(2) Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste
katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilebilir.
(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir;
bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam
ederler.
(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından
ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
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(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmesi için aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün
dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç
yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı
tanınır.
c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler
akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden yazılı olarak hangi
derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar ve mali
sorumluluklarını yerine getirirler.
ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Aralıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav
haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
e) Azami süreler içinde Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayıyla dört
yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişikleri kesilen
öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:
1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten
sınav hakkı verilir.
2) Ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç dersten sınav hakkı verilir.
3) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
f) Azami öğrenim süresi sonunda, programlarındaki derslerden hiç ders kaydı yaptırmadığı veya sınava girme koşullarını yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Bu madde kapsamındaki öğrencilere tanınan ek süre ve sınav hakları ile ilgili ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma
Diploma hakkı
MADDE 45 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu öğretim programında bulunan tüm dersleri
başarıyla tamamlamak ve genel not ortalaması en az 2,00/4,00 olmak ve öğretim programlarındaki minimum ulusal ve AKTS kredi koşullarını sağlamak suretiyle mezun olma hakkını
kazanır. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını
ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşuluyla diploma alma hakkını
kazanır.
(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir
defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.
Diplomalar
MADDE 46 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür
ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir.
(2) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara
yazılacak bilgiler Senato tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.
(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere ulusal bir gazetede ilan
edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşuluyla
yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci ve son nüsha ibaresi konulur.
(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeniyle yeni isimle
başka bir diploma düzenlenmez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Tebligat
MADDE 48 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat, öğrencinin Üniversiteye
ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci
adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük
tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme döneminde
iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.
(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli epostalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni
adresini 15 gün içerisinde güncellemekle yükümlüdür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 28/1/2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve mevcut (b) bendi (c)
bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
“a) Dönem I, II, III’te ders grubu sonu sınavı ve yıl sonu genel sınavı veya bütünleme
sınavlarında alınan sınav notları, başarı notunu belirler. Bir ders grubu içindeki ders veya ders
gruplarında barajlar oluşturulur. Öğrenci baraja tabi ders veya ders gruplarının her birine ait
toplam puanın en az % 50’sini almak zorundadır, aksi halde puan düşürme işlemi yapılır. Bir
ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından % 50'den az not alan öğrencinin, o dersten
aldığı not ile o dersin toplam notunun % 50'si arasında kalan fark, ders grubu sınavı toplam
notundan düşülür. Yıl sonu genel sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen (F2) veya
başarısız olan (F3) öğrenci yıl sonu bütünleme sınavına alınır. Yıl sonu geçme notu, ders grupları notlarının ortalamasının % 60’ı ile yılsonu genel sınavı notu ya da bütünleme sınavı notunun % 40’nın toplamı ile bulunur.”
“b) Dönem I-II-III’te her kurul için kurul notu, hekimlik uygulamalarına giriş sınav
notları ortalamasının %5’i, ders kurulu sonu sınavı notlarının ortalamasının %90’ı ve yıl içerisinde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Küçük Grup Çalışması (KGÇ), ÖdevSunum-Geribildirim (ÖSG) gibi öğrenci merkezli ekip çalışmasına dayalı eğitim metotlarından
elde edilen puanların ortalamasının %5’i toplanarak belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Dönemin başarılmış olması için yılsonu geçme notu olarak 100 tam
puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Her bir ders grubu sınavından en az 60 puan
almak kaydıyla ders grubu sonu sınavlarının puan ortalaması 70 ve üzerinde olan ve bu nedenle
yıl sonu genel sınavına girmeyen öğrenciler için yılsonu geçme notu, ders grubu sonu sınavlarının puan ortalamasıdır. Bu öğrenciler yılsonu genel sınavına girdikleri takdirde yılsonu geçme
notu hesaplanırken, öğrencinin son girdiği sınav dikkate alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül
ettirilmiştir.
“ğ) Yıl sonu genel sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda tüm ders gruplarını kapsayan
pratik/uygulama ve teorik sınavdır.”
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“h) Ders grubu: Dönem I, II ve III’te eğitim-öğretimin bilimsel bütünlük içinde verildiği
birden fazla dersten oluşan eğitim-öğretim sürecini ifade eder; ders grubu sonu sınavı ise bu
süreç sonundaki sınavdır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul
bütünleme sınavı, staj bitiminden sonra, en az 15 gün arayla iki kere yapılır.” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dönem I, II ve III'te öğretim, ders kurulları şeklinde yapılır. Dönem sonundaki final
ve bütünleme sınavlarına girebilmek için dönem boyunca verilen teorik ve pratik derslerin
%80’ine devam zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; final ve bütünleme sınavlarına giremez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, geçici madde 1 inci ve 61 inci
maddelerinde yer alan “Erzincan Üniversitesi” ibareleri “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2017

30226

—— • ——
İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu,
b) Çocuk eğitimi: 0-6 yaş arası çocukların yetenekleri, bireysel farklılıkları, gelişim
özellikleri dikkate alınarak en sağlıklı ve nitelikli şekilde zihinsel, dil, sosyal, fiziksel, duygusal
yönden gelişimlerinin sağlanarak, 7-18 yaş arası çocukların akademik becerilerinin, çok yönlü
gelişimlerinin ve olumlu karakter oluşumunun temellerinin atıldığı, ebeveynlerin ve eğitimcilerin etkili olduğu eğitimi,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Program Koordinatörü: Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından seçilen,
merkezin faaliyet alanına ilişkin eğitim programlarından sorumlu olan ve programı yürüten kişiyi,
f) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları ile Yönetim Organları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’de, 0-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitim, erken çocukluk eğitimi,
özel eğitim, çocuk sağlığı ve eğitimi konularında araştırmalar yapmak, 7-18 yaş aralığındaki
çocukların yeteneklerini, gelişimlerini ve akademik becerilerini desteklemek ve çocuklarla
ilgili konularda araştırma faaliyetleri yürütmek.
b) Üniversite bünyesinde, çocuk eğitimi alanında çalışan meslek uzmanlarına, eğitim
araştırmacılarına, ebeveynlere, öğrencilere ve ailelere eğitsel destek sağlamak, yeterliklerini
artırmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
c) Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına, bilimsel dayanaklarının ve misyonunun topluma yayılmasına ve bilimsel yöntemlerle erken yaşta tanışan 21. yüzyıl öğrenenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak.
ç) Meslek uzmanları ve program öğretmen adayları ile birlikte bölgenin eğitim çağı çocuklarının eğitsel, sağlık ve hukuki konularda sorunlarını tespit etmek, var olan sorunların giderilmesine yönelik ülkemizdeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeni
projeler üretmek ve bilimsel çalışmalar ve organizasyonlar yaparak üniversite-toplum arasında
bağ kurmak.
d) 0-6 ve 7-18 yaş arası çocukların, yaparak yaşayarak eğlenerek öğrenebilecekleri etkileşimsel ortamlarda; gelişimlerinin desteklenerek, sinerjik ve eleştirel düşünebilen, problem
çözme ve bilimsel araştırma yetisi yüksek, yaratıcı, sorgulayıcı, meraklı birer birey olmalarını
hedeflemek.
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e) Meslek uzmanları ve program öğretmen adayları ile birlikte üstün yetenekli ve özel
gereksinimli çocukların tespit edilerek, ilgi ve yeteneklerine uygun biçimde yönlendirilmelerini
sağlamak, çocukları yaşamsal beceriler yönünden desteklemek ve özel çocuklar için çeşitli
proje ve yenilikçi eğitsel araştırmalar yapmak.
f) 0-6 ve 7-18 yaş arası çocuklara yönelik bilim, sanat, spor, kültür, özel yetenek gibi
konularda her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek.
g) Merkezin çalışma konularına paralel olarak meslek uzmanlarına, eğitimcilere ve öğretmen adaylarına yönelik eğitim, kurs, seminer, sertifika programları, atölyeler, bilimsel çalışma ve etkinlikler düzenlemek ve diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı
olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün
görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Bilim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bütçesini ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile bütçesini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen Müdür dâhil yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine yenisi görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantı düzenlenebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına yönelik planlama yapmak, karar almak ve yürütmek.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını
belirlemek.
c) Yürütülen programlara katılacak çocuk, genç ve eğitimcilerin seçim ölçütlerini ve
etkinlik takvimini belirlemek.
ç) Yıllık etkinlik raporunu, Merkezin bütçesini ve bir sonraki yıla ait çalışma programı
ile bütçesini düzenlemek.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve danışıldığında görüş bildirir.
(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili
çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için
görevlendirilen Üniversite içinden yedi ve Üniversite dışından üç olmak üzere toplam on üyeden oluşur.
(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli öneri ve katkılarda
bulunmak.
c) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu ile istişare toplantıları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilim Kurulu
MADDE 13 – (1) Bilim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda yürütülecek programların bilimsel içeriğini oluşturur, ders
programını belirler ve gelen önerileri değerlendirir.
(2) Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen ve Merkezin faaliyetleri ile
ilgili olarak belirlenen her çalışma alanından en az üç ve en çok beş üyeden oluşur.
(3) Bilim Kurulu her yıl en az iki defa olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Bilim Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.
Bilim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili açılacak programları bilimsel açıdan incelemek;
uygulanan mevcut programların aksayan yanlarını gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
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b) Gerektiğinde Danışma Kurulu ile bilgi alışverişinde bulunarak yeni programlar oluşturmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Yürütülen programlarla ilgili olarak faaliyetlerin daha etkin ve yararlı bir şekilde yürütülmesi için öneriler sunmak.
Program Koordinatörlüğü
MADDE 15 – (1) Program Koordinatörü, Bilim Kurulu ve Merkez müdürünün önerisi
ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların yürütülmesini sağlamak üzere, Yönetim
Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.
Program Koordinatörünün görevleri
MADDE 16 – (1) Program Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu programın uygulanması süresince çocukların, gençlerin ve eğitimcilerin sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almak.
b) Sorumlu olduğu program ile ilgili olarak eğitsel araç ve gereçlerini programdan önce
kontrol etmek.
c) Sorumlu olduğu programın içeriğini ve aşamalarını oluşturarak, eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirleyerek Bilim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Bilim Kurulunun onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna
sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmek.
d) Bilim Kurulu ile program eğitmenleri arasında iletişimi sağlamak.
e) Programın yürütülmesi sırasında kullanılacak olan dersliklerin, öğrenci laboratuvarlarının, atölyelerinin, spor salonlarının ve her türlü açık-kapalı alanlarının özenli/etkin/verimli
bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
f) Programın aksayan yanlarını Bilim Kuruluna bildirerek programın geliştirilerek güncellenmesine katkıda bulunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Eleman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli Üniversite bünyesindeki derslikler, öğrenci laboratuvarları, atölyeler, spor salonları ve her türlü açık-kapalı alanlar Merkezin kullanımı için tahsis edilebilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DERİ, TEKSTİL VE SERAMİK TASARIM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulan, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (UTAM): Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Deri, tekstil ve seramik alanlarında araştırma ve uygulama yapmak.
b) Öncelikle bölge ekonomisi olmak üzere ülkenin deri, tekstil ve seramik alanlarında
kalkınmasına destek olmak.
c) Bölgedeki ilgili alanlarda istihdamın artmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
ç) İlgili alanlarda ithalatı azaltıcı yönde faaliyetler yapmak.
d) Üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak ve güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak.
e) Deri, tekstil ve seramik alanında ülkedeki eğilimlere yön vermek ve Türkiye’nin
dünyada tasarım alanında bilinilirliğinin artması için çalışmalarda bulunmak.
f) Yeni ürün tasarlamak, prototip hazırlamak, varsa ortak çalışılan paydaşların üretim
sistemine adaptasyonunu sağlamak.
g) İlgili alanlarda yeni markalar oluşturmak ya da var olan markaların değerlerini artırmak için çalışmalarda bulunmak.
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ğ) Geliştirilen ya da halihazırdaki sanayi kurumlarında üretilen ürünlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve ürün kalitesinin yükseltilmesi için destek vermek.
h) İlgili sanayi kuruluşlarında üretilen ürünlerin müşteri beklentilerini karşılaması için
yenilikler yapmak.
ı) Maliyet düşürücü, verimlilik ve kapasite artırıcı yeniliklerin araştırılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
i) Yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çoklu
işbirlikleri sağlamak.
j) Kamu, özel sektör ve ticari kurumlardan gelecek talepler üzerine danışmanlık, test
ve analiz hizmeti (Ar-Ge, tasarım, ürün geliştirme ve saire) vermek.
k) Üniversite ve çevresindeki sanayi kurumları, ticaret odaları ve organize sanayi bölgeleri arasında sanat, tasarım, teknoloji ve üretim alanında işbirliği yapmak.
l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve tasarım alanlarında üniversiteler ve diğer
merkezler ile işbirliği ve ortaklıklar yapmak.
m) Tasarım, ürün geliştirme, uygulama, teknolojik yaklaşımlar ve araştırmalar ile ilgili
bilgi, tecrübe birikimi oluşturmak; bunları iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.
n) İlgili sanayi dallarında ihtiyaç duyulan yeni ürünler veya hizmetlerin verilmesi amacıyla yeni ürünler tasarlamak, örnek ürün üretmek ve tasarım tescili, patent ve faydalı model
almak ve alınmasını teşvik etmek.
o) Üniversite öğretim üyeleri tarafından yürütülecek tasarım ve ürün geliştirme projelerine destek sağlamak, bu alanlarda araştırma, yayın, tescil konularında teşvik edici faaliyetlerde bulunmak.
ö) Merkez ile ilgili yayın ve tanıtım faaliyetlerini yaparak, Üniversitenin gelişimine
katkıda bulunmak.
p) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.
r) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür
kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından üç kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, müdür yardımcılarını Rektör onayı ile değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür
yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde aynı usul ile
yeni Müdür görevlendirilir. Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı Müdür sorumludur.
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(2) Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür yardımcılarından biri deri, biri tekstil ve biri de seramik alanlarındaki işlerin yürütülmesinden sorumludur. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari görevlerini yürütmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Gelir gider analizleri yaparak verimliliğin artırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Üniversite sanayi işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek, yeni işbirlikleri için yurt içi
ve yurt dışı bağlantılar aramak ve işbirliği yapmak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıllara ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun kabulü ile birlikte Rektöre sunmak.
f) Yurt içi, yurt dışı eğitim öğretim, tasarım, uygulama, araştırma, işletme ve benzeri
kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yapmak, ilişkileri geliştirmek.
g) Merkezde görevli olan veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı
ile yurt içi, yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
ğ) Üniversite personelinin ve öğrencilerin ilgili alanlarda yayın yapması, patent, tasarım
tescili, faydalı model üretme ve benzeri konularda teşvik etmek ve destek vermek.
h) Merkezin tanıtılması konusunda faaliyette bulunmak.
ı) Merkezin vizyon ve misyonunu oluşturmak.
i) Stratejik planların hazırlanmasına önderlik etmek ve hazırlanan stratejik planları Yönetim Kuruluna sunmak.
j) İlgili alanlarda özel sektör temsilcileri ile belirlenen aralıklarla bir araya gelmek ve
görüş, öneri, beklenti ve benzeri konularda görüşmeler yapmak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) İlgili olduğu birime liderlik etmek.
b) Birimi ile ilgili çalışmaların takibini yapmak ve belirlenen zamanda bitirilmesini
sağlamak.
c) Paydaşları analiz etmek ve gerekli, uygun işbirliği olanakları sağlamak.
ç) Ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edip, uygun görülenlere katılımın sağlanması
konusunda Müdüre bilgi vermek.
d) Sanayi ile olan ilişkileri yönetmek, sanayi ve tasarım merkezi arasında köprü görevini
görmek.
e) Tasarım ve teknoloji alanında ekibini yönlendirmek ve ekibinin sonuç odaklı çalışmasını sağlamak.
f) Yenilikleri takip etmek ve tasarımcılar için gerekli olan nesne, doküman, katalog ve
benzeri ihtiyaçları sağlamak.

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2018 – Sayı : 30635

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç)
yıl süre ile görevlendirilen 3 (üç) öğretim üyesi, Müdür ve müdür yardımcılarından olmak
üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu, en az ayda bir defa veya Müdürün daveti üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi
ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek.
c) Müdür tarafından önerilen stratejik planı onaylamak.
ç) Tasarım, ürün geliştirme, araştırma, yayın alanlarında ve Merkezin çalışma alanlarına
giren diğer konularda karar almak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak
ve bunların görevlendirilebilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
e) Tasarım merkezinde görev alan personelin yapacağı faaliyetler için mali destek taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak.
f) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen tasarım, ürün geliştirme ve uygulamalar için alınan her türlü alet, cihaz, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ
TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak
Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin
tarife ve talimatları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri
ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:
a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası
Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Sorgulama ücreti
MADDE 4 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi
amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk
değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir.
Prim ve azami teminat tutarı
MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son
mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

(2) Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir.
Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.
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(3) Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde
ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.
Risk değerlendirme
MADDE 6 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk
değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.
(2) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan
elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru
sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1
(en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.
Kredi limitleri
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan
alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.
(2) Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

(3) Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az
%50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra
kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.
Teminat oranı ve muafiyet
MADDE 8 – (1) Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile
%90 arasında belirlenir.
(2) Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.
Komisyon ve diğer giderler
MADDE 9 – (1) Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer
yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon
oranı %12’dir. Söz konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti
yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir.
(2) Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze
devredilen primlerin %10’unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, Merkeze
devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranlar kullanılarak
hesaplanan prim tutarından %10 oranında indirim uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanı bu maddede belirtilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(2) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK
SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari
Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin ve bu Sistemin işletilmesi için
görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası
Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alacak sigortası: Sistem kapsamında sunulan ticari alacak sigortası ürününü,
b) Alıcı: Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözleşmesi kapsamında
sigortalı tarafından gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan kişiyi,
c) Aracı: Sigorta acentesini ve brokerini,
ç) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
d) Dain-i mürtehin: Riskin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan kişiyi,
e) Kanun: 14/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
f) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte belirlenen tanıma uyan kişileri,
g) Kredi limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk tutarını,
ğ) Kredi kuruluşu: Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticari kredi sağlayan banka, finansman şirketi ve benzeri diğer kuruluşları,
h) Merkez: 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı
Riskler Yönetim Merkezini,
ı) SBM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
i) SEGEM: Sigortacılık Eğitim Merkezini,
j) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt
dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,
k) Sistem: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemi,
l) Teknik personel: Aracılarda pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini yapan personeli,
ifade eder.
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Sistemin kapsamı
MADDE 4 – (1) Kredi - I sigortası branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden
Sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenler, Merkez ile protokol yapmak suretiyle Sisteme
dâhil edilir. Sisteme katılan sigorta şirketlerinin ve aracıların uyması gereken esaslar söz konusu
protokol ile belirlenir.
(2) Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi
Merkez tarafından yapılır.
(3) Sistem kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır.
Merkezin görev ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Sistemin yönetimine ve işleyişine ilişkin bütün iş ve işlemler Merkez
tarafından yürütülür. Merkez, Sistemin etkin bir biçimde çalışmasını teminen, gerekli tedbirleri
almakla ve Sisteme ilişkin yazışma ve belgeleri uygun bir şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.
(2) Sistem kapsamında, ilgili sigorta şirketlerince Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirleri ve Sistemin yönetilmesi kapsamında yapılan giderler Merkez tarafından
özel ve ayrı kayıtlarda takip edilir ve muhasebeleştirilir. Merkez, Sistem kapsamında, ilgili sigorta şirketlerince devredilen primler sonucu oluşacak fonu yönetmek üzere, Bakanlığın uygun
görüşü alınarak belirlenen bir kuruluşu görevlendirebilir. Fonun aktarımına ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar Merkez ile görevlendirilen kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.
(3) Merkez, Sistem kapsamında yürüttüğü faaliyetleri mali yılı takip eden Nisan ayı
sonuna kadar faaliyet raporu şeklinde Bakanlığa bildirir, ayrıca her üç ayda bir Bakanlığa, Sisteme ilişkin ayrıntılı harcama ve gelişim raporu sunar. Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde, Sistem kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyaları ve bunlara ilişkin süreçler Merkez
tarafından incelenir ve inceleme sonuçlarını içeren rapor Bakanlığa iletilir.
Veri tabanı ve raporlama
MADDE 6 – (1) SBM nezdinde Merkezin kullanımına tahsis edilmek üzere, Sistem
kapsamında yürütülecek olan; poliçe başvurusu, otomatik ve manuel değerlendirme, teklif oluşturulması, poliçe düzenlenmesi, hasar ihbarı ve raporlama gibi işlemlerin yönetileceği sistemsel
altyapı oluşturulur. Sistemsel altyapının oluşturulmasında ve işletilmesinde dışarıdan hizmet
satın alma yoluna veya diğer kurumlarla işbirliklerine gidilebilir.
(2) Veri tabanındaki bilgilere erişim hakkı bulunanlar ve teknik personel, genel nitelikli
bilgiler ile kamuoyuna açıklanmasında sakınca görülmeyenler haricindeki bilgileri başkalarına
veremez ve açıklayamaz.
Sigorta sözleşmesine ilişkin hükümler
MADDE 7 – (1) Alacak sigortası 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. Sigorta sözleşmesine ilişkin olarak yapılacak bilgilendirmenin şekli ve içeriği
Merkez tarafından belirlenir.
(2) Sigorta şirketi, sigorta ettirene, içeriği ve formatı Merkez tarafından belirlenen sigorta poliçesini vermek zorundadır.
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(3) Alacak sigortası satışı konusunda yetkilendirilecek teknik personelin, alacak sigortası ile sistemin işleyişine yönelik olarak SEGEM tarafından yapılacak eğitimlere katılması
zorunludur.
Risk değerlendirme ve sigortaya kabul
MADDE 8 – (1) Alacak sigortası poliçelerine ilişkin risk değerlendirme kriterleri Merkez tarafından belirlenir. Risk değerlendirmesine ilişkin hususlar tarife ve talimatla belirlenir.
(2) Alacak sigortasına ilişkin talep Sisteme katılan sigorta şirketlerine veya aracılara
iletilir. Risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti poliçe talebinde bulunan
KOBİ tarafından karşılanır. Aynı KOBİ adına farklı sigorta şirketleri üzerinden yapılan her bir
sorgulama, aynı kredi limiti ve alıcılara ilişkin olsa bile, ayrı ayrı ücretlendirilir. Sorgulama
ücretinin tutarı tarife ve talimatla, sorgulama ücretinin tahsiline ve aktarımına ilişkin hususlar
ise Merkez ile sigorta şirketi arasında yapılacak protokol ile belirlenir.
(3) Alacak sigortası talep girişi sigorta şirketi veya aracıların yetkilendirdiği kullanıcılar
tarafından, içeriği Merkezce belirlenen ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla alınmış bilgileri içeren başvuru formu
ile yapılır.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında girilen bilgiler çerçevesinde, altıncı maddede belirtilen
sistemsel altyapı üzerinden yapılan otomatik değerlendirme sonucunda poliçe teklifi oluşturulur. Girilen bilgilerin otomatik olarak poliçe teklifi oluşturulmasında yeterli olmaması durumunda manuel değerlendirme için gerekli bilgiler talep edilir ve güncellenen ek bilgilerle nihai
değerlendirme Merkez tarafından yapılır.
(5) Alacak sigortası poliçeleri sigorta şirketi veya aracıların yetkilendirdiği kullanıcılar
tarafından SBM’nin sunduğu sistem üzerinden düzenlenir.
Primlerin Merkeze devredilmesi ve yatırıma yönlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Sisteme katılan sigorta şirketleri, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen
poliçelerin tanzimini takip eden ayın 5’ine kadar o ay içinde düzenledikleri poliçe ve zeyillere
ait fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan prim tutarını Merkeze bildirir. Bildirilen primden,
vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile komisyon düşüldükten sonra kalan tutar söz konusu
ayın 15’ine kadar ilgili sigorta şirketince Merkeze devredilir. Sigorta şirketlerinin Merkeze bildirdikleri primler ile Sistem kayıtları arasında fark olması durumunda Sistem kayıtları esas alınır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen komisyon oranı tarife ve talimatla belirlenir.
(3) Merkeze devredilen primlerin Merkez veya görevlendireceği kuruluş tarafından yatırıma yönlendirilmesinde 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Haznedarlığı Genel Tebliği esasları uygulanır.
Hasar yönetimi
MADDE 10 – (1) Muhtemel zarar ile ilgili müdahale talebi özel şartlarda belirtilen
süre içinde ve yine özel şartlarda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Merkeze iletilir. Merkez,
hasar yönetimi konusunda dışarıdan hizmet satın alabilir.
(2) Tazminat ödemesi, özel şartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde Merkez tarafından
gerçekleştirilir.
(3) Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmadığının tespit edilmesi veya yasal giderlerin
alacak tutarından fazla olması durumlarında Merkez tarafından kapatılabilir.
(4) Hukuki masrafların tespitinde Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.
(5) Merkezin ve sigortalıların yasal giderlere katılımına ilişkin hususlar özel şartlarda
belirtilir.
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Reasürans ve Devlet desteği
MADDE 11 – (1) Sistem kapsamında üstlenilen risklerin, ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı, uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından taahhüt edilir. İlgili yılda sağlanacak Devlet reasürans desteğine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.
Sene sonu işlemleri
MADDE 12 – (1) Sistemin işletilmesi amacıyla kurulan sistemsel altyapının yatırım
ve bakım maliyeti, Sisteme ilişkin risk değerlendirmesi ve reasürans giderleri, Sistemin yönetilmesi çerçevesinde Merkez tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden tarife ve talimatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır. Gerek duyulması halinde, söz konusu giderlerin, karşılanacağı diğer kaynaklar Bakanlığın uygun görüşü ile belirlenir.
(2) Sene sonu mahsuplaşmasına ilişkin hesaplamalar sigortalama yılı esasına göre her
muhasebe yılı sonunda yapılır.
(3) Merkezin operasyonel faaliyetleri neticesinde oluşan bakiye Sisteme katılan sigorta
şirketleri arasında Sistem kapsamında ürettikleri primlerden aldıkları paylar dikkate alınarak
paylaştırılır.
Bilgi güvenliği
MADDE 13 – (1) Merkez ve SBM, Sistem dolayısıyla haiz oldukları bilgi ve belgeleri
Sistem kapsamındaki görev ve sorumlulukları dışında kullanamaz, Bakanlığın izni olmaksızın
üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayımlayamaz. Bu çerçevede, Merkez ve SBM tarafından
Sistem işlerinde çalıştırılacak personelle gizlilik sözleşmesi imzalanır.
(2) Birinci fıkradaki hükümler, Merkeze; danışmanlık, bilişim, donanım, ağ hizmetleri
ve çağrı merkezi gibi hizmetleri sağlayan kuruluşları da kapsar. Bu hizmetleri sağlayan kuruluşlarla da gizlilik sözleşmesi imzalanır.
Alacak sigortasının teminat olarak kullanılması
MADDE 14 – (1) Dain-i mürtehin şerhi bulunan poliçelerde; sigorta sözleşmesinin
herhangi bir nedenle feshedilmesi, iptali, teminat içeriklerinin veya kredi limitlerinin değiştirilmesi gibi durumların dain-i mürtehin sıfatını haiz kredi kuruluşu tarafından elektronik ortamda izlenmesine yönelik gerekli altyapı SBM nezdinde kurulur.
Denetim
MADDE 15 – (1) Sisteme ilişkin tüm iş ve işlemler Bakanlığın denetimine tabidir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) SEGEM tarafından teknik personele verilecek eğitimler bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde başlatılır.
(2) 12 nci maddede belirtilen sene sonu mahsuplaşması, ilk olarak 31/12/2021 tarihinde
yapılır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesi 1/3/2019 tarihinde, diğer maddeleri
1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
16 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 16 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi,
Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik ve idari şartnamesine
uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 04/01/2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11337/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

11320/1-1
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ARACA MONTELİ KUYU ÖLÇÜLERİ İŞ MAKİNASI VE OPERATÖRLERİ
KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinası ve Operatörleri Kiralama hizmet alımı
07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15
inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2018/673452
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)
:
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: I. KISIM: 2 Adet Operatörlü Araca Monteli Kuyu
Ölçüleri İş Makinaları Kiralanması Hizmet Alımı
(Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere göre)
II. KISIM: 1 Adet Operatörlü Araca Monteli Kuyu
Ölçüleri İş Makinaları Kiralanması Hizmet Alımı
(Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere göre)
b) Yapılacağı yer
: Türkiye Geneli
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 (beş) iş
günü içinde yüklenici İdare ile irtibata geçerek işe başlamaya hazır olduğunu İdareye
bildirecektir. Yüklenici Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinalarını ve Operatörlerini, MTA
Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı binası arkasında bulunan Test Kuyusu
önündeki alana getirecek, Kuyu Ölçüleri Birim Yöneticiliği Yetkili Personelleri tarafından
yapılan kontrollerden sonra, İş Makinaları ve Operatörlerin uygun olduğu durumda, çalışacağı
bölgeye sevk edilecektir. Uygun bulunmazsa eksiklikleri gidermesi için Yükleniciye 5(beş) iş
günü daha süre verilir. Yüklenici yasal süre içerisinde hazır duruma geldiğinde, iş makinalarını ve
operatörlerini 5(beş) takvim günü içerisinde çalışacağı bölgeye sevk ederek işe başlayacaktır.
Yüklenici bütün iş makinalarının yakıt deposunu dolu olarak MTA’ya teslim edecektir. İş
bitiminde MTA’dan depoları dolu olarak teslim alacaktır. Sevk edilen projede, tamamlanacak ilk
sondajın ölçümü için, İdarenin belirleyeceği tarihte sondaj lokasyonunda hazır bulunacaktır. MTA
Yetkilileri ve Yüklenici arasında ilk kuyu ölçü işleminden sonra, işe başlama tutanağı imza altına
alınacak ve işin başlangıç tarihi işe başlama tutanağının imza altına alındığı tarih olacaktır. Bu
bağlamda işin süresi olan 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü söz konusu tarih itibariyle
başlayacaktır.
İşin süresi işe başlama
Tarihinden itibaren
: 1. KISIM: 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü
2. KISIM: 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.
b) Tarihi ve saati
: 03/01/2019 - 14:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
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4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
11367/1-1
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TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
BAZI BİNALARDA MUHTELİF TADİLAT VE ONARIM
İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1- Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan bazı binalarda muhtelif tadilat
ve onarım işlerinin yapılması ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025
3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesabına yatırılan 100,00 TL karşılığında temin
edilebilecektir.
İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 17.01.2019 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.01.2019 günü saat 14:00’de Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
11324/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

11203/1-1
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
20.12.2018 tarih ve 30631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alımına
ilişkin ilanımızda Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi Doktor Öğretim
Üyesi ilanlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Duyurulur.
BİRİM LİSTESİ
Anabilim Dalı

Birimi
Beyşehir Ali
Akkanat
İşletme Fakültesi

K. Ünvanı Derece Adet

Bilişim

Dr. Öğr.

Sistemleri

Üyesi

ÖZEL ŞART
Bilgisayar Mühendisliği mezunu

1

1

olmak. İlgili alanda doktora
yapmış olmak
Farmasötik Teknoloji Anabilim

Eczacılık

Farmasötik

Dr. Öğr.

Fakültesi

Teknoloji

Üyesi

Dalında doktora yapmış olmak.
4

1

Nanopartiküllerin

hücre içine

alım mekanizması konusunda
çalışması bulunmak
11331/1-1
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7.
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince
onaylanmıştır. 24.12.2018 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapı:
Ankara Büyükşehir Belediyesi
No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Encümeni Karar Tarih ve Sayı

Ankara İli, Altındağ
1

Malik tespiti yapılamadı

İlçesi, Bağlariçi
Mahallesi 1400/7

13.12.2018-2683/6001

Sokak No: 46
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

113381-1
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına eleman alınacaktır.
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma
Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik
Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca
araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat
eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde
devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1
Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için
olacak),
3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4- Adli Sicil Kaydı,
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7- Kimlik Fotokopisi
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini,
Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış
olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1
Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için
olacak),
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3- Adli Sicil Kaydı,
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya
Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2
Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil
Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF
formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
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NOTLAR:
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları
gerekmektedir.
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili
birimlere yapılacaktır.
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15. gündür.
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama
Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu
bulunmamaktadır.
10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan
Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik
Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Duyurulur.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

PROFESÖR

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

Şehir ve Bölge Planlama

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

Şehir ve Bölge Planlama

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

Şehir ve Bölge Planlama

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

DOÇENT

1

AÇIKLAMA

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık

Yapı malzemesi alanında lisansüstü eğitimini
tamamlamış olup, Geleneksel harç ve sıvalar alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yaşlılık, endüstriyel tasarım ve teknoloji ara kesitinde
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Akıllı kentler ve stratejik metropolitan planlama
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Peyzaj planlama alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
Alışveriş merkezlerinin tasarımı, yer seçimi ve
kullanımı üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Anorganik Kimya

Tiyosemikarbazonlar ve metal kompleksleri konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
I. GENEL BİLGİLER
1. Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.
2. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.
3. Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr)
üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme
yapılmayacaktır.
4. Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi
durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
5. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime
geçilebilecektir.
Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE
E-posta: sinav@ytb.gov.tr
Tel: +90 312 218 40 00 (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)
II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz
olmak,
2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini
tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir
sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
3. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik
düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
4. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
5. Talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen
konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu
getirmek
III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)
AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI
(1 Kişi - Tam Zamanlı)
Aranan Nitelikler:
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
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• Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
• Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
• MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE Productivity Solutions Expert,
MCSE: Mobility sertifikalarından en az birine sahip olmak,
• Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory,
Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim
deneyimine sahip olmak,
• Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Scripting (perl veya shell veya powershell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde
görev almış olmak,
• Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı
öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek
• Tercihen:
Bulut Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme
süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,
ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI
Giriş sınavı başvuruları 24/12/2018 tarihinde başlayacak ve 07/01/2019 tarihinde saat
23.59’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi
üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge
örnekleri şunlardır:
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Özgeçmiş
Mevcut Görünümü

b)

Yansıtan Vesikalık
Fotoğraf
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
Mesleki Çalışma

c)

Sürelerini Gösteren
Belgeler

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak
belge,
Mesleki tecrübe sürelerinde

sadece lisans mezuniyeti

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki
tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve
bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan
teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor
olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda
hizmetin/projenin
Mesleki Tecrübe
ç)

Şartını Gösteren
Belgeler

geçtiği

iş

yerlerindeki

bağlı

olunan

yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan
diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az
biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak
onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan
kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor
olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse,
bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu
teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d)

KPSS Sonuç Belgesi

e)

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da
bilgisayar çıktısı.
Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren
belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik

f)

Mezuniyet Belgesi

belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik
başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)
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Erkek Adaylar için

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru

Askerlik ile İlişiği

tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş

Bulunmadığına İlişkin

olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan

Belge

çıktılar kabul edilecektir.)
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar
ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış
olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması
halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik
edilerek aslı iade edilecektir.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika

ğ)

Sertifikalar

geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri,
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın
sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit
edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

I. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü
sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının
%30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak
başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için
çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı
× 0,30)])
• KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş)
olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları
0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
• En yüksek puandan başlanarak VII Sözleşme Ücretleri Bölümünde verilen tabloda yer
alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle
belirlenecektir. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin
tamamı sınava kabul edilecektir.
• Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız
internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde 14/01/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
• Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 21/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar
Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar
dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 23/01/2019 tarihine kadar
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz
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neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç
23/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde
yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
VI. SINAV
• Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan
üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen
pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
• Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun
olarak bu ilanın III. Başvuru Özel Şartları bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen
tüm konular ve hususlardır.
• Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde
27/01/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
• Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlığımız aylık brüt
sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
• Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.
Alınacak Kişi

Sınava Çağrılacak

Sayısı

Aday Sayısı

1

10

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti
Pozisyon
Ağ Ve Sistem
Güvenliği Uzmanı

Katsayı Tavanı
3 Katına kadar

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI
• Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilân
edilecektir.
• Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav
sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7
(yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve
ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik
olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden
ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.
11205/1-1
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çukurova Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden Engelli Kontenjanında kura usulü ile
‘Sürekli İşçi ‘’alınacaktır.
Sürekli İşçi

Alınacak Personel Sayısı

Öğrenim Durumu

Beden İşçisi (Engelli)

3

Lise

Şartları uyan adaylar, 24.12.2018-28.12.2018 tarihleri arasında başvurularını Adana İşKur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1-İlan edilen kadroya başvurusu sonucu hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D
maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde Engelli kontenjanında sürekli işçi
olarak istidam edileceklerdir.
2-Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden
ödenecektir.
3-Lise eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir.
4-Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İşKur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.
5-Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular
www.cu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu belirlenen adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca; görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar
göreve başlatılmayacaklardır.
8-Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından
belirlenecektir.
9-Kura çekimi, 16.01.2018 Çarşamba günü, saat: 10.00’da Çukurova Üniversitesi Akif
Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
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2-Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
3-Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
4-Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5-Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için
sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon
kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri
gerekmektedir.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
7-Engelli adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri
saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
8-Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak kazanan
işçiler, www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 iş günü içerisinde
istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli
Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar.
Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 62 85 - 2331 (116-118)

—— • ——
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih
ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek
üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda
sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON
SIRA NO

UNVANI

KADRO
SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

HEMŞİRE

13

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden
mezun olmak.

2

HEMŞİRE

60

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik (lisans)
Programından mezun olmak.
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3

SAĞLIK
TEKNİKERİ

5

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
veya
Radyoloji
Programlarından mezun olmak.

4

SAĞLIK
TEKNİKERİ

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Anestezi, Anestezi Teknikerliği Programlarından
mezun olmak.

5

SAĞLIK
TEKNİKERİ

2

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Perfüzyon (lisans)
Programından mezun olmak.

6

SAĞLIK
TEKNİKERİ

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Programlarından mezun olmak.

7

SAĞLIK
TEKNİKERİ

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş
Protez Teknolojisi Programından mezun olmak.

8

SAĞLIK
TEKNİKERİ

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve
Diş Sağlığı Programından mezun olmak.

9

LABORANT

6

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Sağlık
Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programlarının birinden mezun olmak.

10

SOSYAL
ÇALIŞMACI

1

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal
Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun
olmak.

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci
maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
1. GENEL ŞARTLAR
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum
bulunmamak,
* Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı, Ön Lisans Mezunları
İçin 2018 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
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* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
* Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu
doldurulacaktır.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Diploma Fotokopisi
4. 1 Adet Fotoğraf
5. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15
gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir.
* İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2019 Mesai Bitimine Kadar.
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı
kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen
yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.
* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde
istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve
müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 62 85 - 2331 (116 - 118)
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili
hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
şarttır.
2 - ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden
yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir.
3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az
50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak şartı aranır.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-vebelgeler)
2. ALES Belgesi
3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
4. Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Fotoğraf (1 adet)
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans
mezuniyet belgesi) (1), (2), (3)
8. Lisans Transkripti (4)
9. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
10. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları
ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da
çalışanlar için hizmet belgesi)
11. Askerlik Belgesi (1)
12. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
13. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
AÇIKLAMALAR:
(1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul
edilmektedir.
(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
kabul edildiğini gösteren belge.
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İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca
“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul
edilir.
(4) Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript
belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını
belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre
eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
1 - Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
2 - Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece
Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
(3)

Sınav Takvimi:
Başvuru başlangıç tarihi

24.12.2018

Giriş sınavı tarihi

18.01.2019

Son başvuru tarihi

07.01.2019

Nihai değerlendirme tarihi

23.01.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

14.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.pau.edu.tr

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)
ALES

: 70

Yabancı Dil Puanı

: Muaf

İlan
No

Birim

Bölüm

Bekilli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
1

Program

İnsan Kaynakları Yönetimi

Adet

Der

1

6

Başvuru Adresi
PAÜ Bekilli Meslek
Yüksekokulu

Özel Şart: Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans, Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yarıyıl
ders verme deneyimine sahip olmak.
Bekilli Meslek Yüksekokulu

2

Finans Bankacılık ve
Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

1

3

PAÜ Bekilli Meslek
Yüksekokulu

Özel Şart: Ekonometri ya da Matematik lisans, Ekonometri ya da Matematik tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti
sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak

3

Bozkurt Meslek

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma

Yüksekokulu

Bölümü

İşletmeciliği

1

3

PAÜ Bozkurt Meslek
Yüksekokulu

Özel Şart: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak
Denizli Teknik Bilimler
4

Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik Tasarımı

1

4

PAÜ Denizli Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Sanat Tarihi Bölümü lisans, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

5

Denizli Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı

1

6

PAÜ Denizli Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
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Özel Şart: Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği, Grafik Tasarım lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Tavas Meslek Yüksekokulu
6

Mülkiyet Koruma Ve
Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

PAÜ Tavas Meslek
Yüksekokulu

Özel Şart: Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek
lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak
Tavas Meslek Yüksekokulu

7

Bitkisel Ve Hayvansal
Üretim

Organik Tarım

1

2

PAÜ Tavas Meslek
Yüksekokulu

Özel Şart: Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak, Bahçe Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans
mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)
ALES

: 70

Yabancı Dil Puanı

: 50

İlan
No

Birim

Rektörlük (İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)

8

Adet

Der

1

6

Başvuru Adresi
PAÜ Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: Kimya Bölümü Lisans mezunu, Kimya Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. LCMS, GCMS, GC ve ICP kullanıcı
eğitim sertifikası ve C sınıfı is güvenliği uzmanlığı belgelerine (TC Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı İş sağlığı ve güvenliği
genel müdürlüğünün verdiği) sahip olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl deneyim sahibi
olmak.

9

Rektörlük (Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak, Tarla Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
Rektörlük (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi)
10

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü lisans, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler)

11

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: Gazetecilik, Radyo Televizyon veya Tanıtım Bölümleri Lisans mezunu olmak. Gazetecilik, Radyo Televizyon veya
Tanıtım Alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl
deneyim sahibi olmak.
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamında)
- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim
güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017
Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile
ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin
yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
ALES

: 70

Yabancı Dil Puanı

: 50

İlan
No
12

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

15
16
17
18
19
20
21

22

Başvuru Adresi

1

6

PAÜ Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

1

6

PAÜ Eğitim Fakültesi

Özel Şart: Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans mezunu olup, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

14

Der

Özel Şart: Eğitim Yönetimi Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Eğitim Fakültesi

13

Adet

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında tezli yüksek lisans eğitimi
yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Genel Biyoloji Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Genel Biyoloji Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Fizik Bölümü lisans mezunu olup, Fizik Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Fizik Bölümü lisans mezunu olup, Fizik Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Kimya Bölümü lisans mezunu olup, Kimya Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak. Yapıyor Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Kimya Bölümü lisans mezunu olup, Kimya Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Bilim Tarihi

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Felsefe Bölümü lisans mezunu olup, Felsefe Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

6

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

1

6

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

1

6

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

6

PAÜ Mühendislik Fakültesi

1

Özel Şart: Muhasebe ve Finansman Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak
23

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme,
Uluslararası İktisat

Özel Şart: İktisat Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak
24

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve
Finansman

Uluslararası Finansman

Özel Şart: Uluslararası Finansman Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak
Mühendislik Fakültesi
25

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

1

Özel Şart: Tekstil Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Tekstil Mühendisliği Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor
olmak
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Antalya Akev Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–– Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak
Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını
İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

Sayfa
1
11
14
19
37
38
43

47
49
53
54
66
112

