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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yü-

rütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sı-
navlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yürütülen li-

sans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) Akademik birimler: Rektörlüğe bağlı lisans seviyesinde eğitim veren akademik bi-

rimleri,
c) Akademik takvim: Lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt ve bu programlarda

yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlama-bitiş tarihlerini içeren takvimi,
ç) Akademik yarıyıl: Öğretim yapılan yarıyılları,
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d) Akademik yıl: Akademik yarıyıllardan oluşan, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürü-
tüldüğü yılı,

e) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları
için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemini,

f) Danışman: Öğrencileri eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yön-
lendirmek için bölüm başkanlığınca görevlendirilmiş öğretim elemanını,

g) Dikey geçiş: Ön lisans programı mezunlarının, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
Üniversitenin lisans programlarına geçiş yapmasını,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

h) Ekle-sil haftası: Kayıt ve kayıt yenileme için akademik yarıyıl başında ilave imkânın
sunulduğu haftayı,

ı) Fakülte: Rektörlüğe bağlı fakülteleri,
i) Fakülte Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin fakülte kurullarını,
j) Fakülte Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
k) İlgili Kurul: Rektörlüğe bağlı birimlerin ilgili kurullarını,
l) İlgili Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı birimlerin ilgili yönetim kurullarını,
m) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya

semineri, iki ders saatlik uygulama, stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve ben-
zeri uygulamalı çalışmaları belirten ölçü birimini,

n) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya
derslere devam etmesini engelleyen resmi makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler,
beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

o) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not
işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,

ö) ÖİDB: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
p) Ön koşullu ders: Alınabilmesi belirli diğer derslerin başarılmış olunması koşuluna

bağlı dersi,
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
s) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ş) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
t) Seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders kodu ile açılmış

dersleri veya aynı dönem diğer lisans programları dersleri arasından öğrencinin seçmesine izin
verilen dersleri,

u) Senato: Üniversite Senatosunu,
ü) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
v) Yatay geçiş: Bir başka lisans programına kayıtlı öğrencinin, Üniversitenin eşdeğer

programına, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yap-
masını,

y) Zorunlu ders: Bir programın müfredatında öğrencinin zorunlu olarak alması öngö-
rülen dersi

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Öğrenci Kabulü, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Yükü

Öğrenci kabul yöntemleri
MADDE 5 – (1) Lisans programlarına dört farklı yöntemle öğrenci kabul edilir. Bu

yöntemler şunlardır:
a) ÖSYM tarafından yerleştirme ile kabul.
b) Uluslararası öğrencilerin kabulü.
c) Yatay geçişle kabul. 
ç) Dikey geçişle kabul.
(2) Yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tara-

fından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili komisyonlarca yapılarak yönetim kurulunca so-
nuçlandırılır. Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer bir üniversite arasında ya-
pılan anlaşma uyarınca, anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Uluslararası anlaş-
malar çerçevesinde, ortak lisans programları düzenlenebilir. Uluslararası ortak lisans program-
larındaki eğitim-öğretime ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversitede belirli bir lisans programına kayıtlı öğrenci, Senato tarafından kabul
edilen diğer lisans programlarının öngördüğü şartları taşıması kaydıyla, genel hükümler kap-
samında diğer lisans programlarında çift ana dal/yan dal yapabilir. Çift ana dal/yan dal usul ve
esasları yönergeyle belirlenir. Buna göre;

a) Senato tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans progra-
mından farklı bir lisans programının derslerine de kayıt yaptırabilir. Farklı lisans programı için
öngörülen şartları sağlayan öğrenciler çift ana dal diploması almaya hak kazanır.

b) Diğer lisans programlarının öngördüğü dersleri almasına izin verilen öğrenciler, ba-
şarılı oldukları dersler açısından yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(4) Üniversiteye özel öğrenci kabul edilebilir. Üniversitenin herhangi bir programına
kayıtlı olmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olan öğrenciler
özel öğrenci olarak adlandırılır. Özel öğrenci başvuruları, özel öğrenci yönergesi ve Senatonun
belirlediği ölçütler çerçevesinde ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir.
Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabi-
dirler. Özel öğrencilerin öngörülen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden veya bir yükseköğretim
kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders almaları kabul edilen öğrenciler
misafir öğrenci olarak adlandırılır. Misafir öğrenci başvuruları özel öğrenci yönergesi ve Se-
natonun belirlediği ölçütler çerçevesinde ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağ-
lanır. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri gösteren bir belge
verilir.

(6) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan
konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

(7) Kabul ve kayıt şartları ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
İlk kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-devlet

kapısı üzerinden yapar. E-devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların
kayıtları; Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnek-
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leri ile kayıt işlemleri için öngörülen süre içerisinde, kayıt için istenen belgelerin şahsen veya
öğrencinin yasal temsilcisi tarafından eksiksiz olarak ÖİDB’ye sunulması ve gerekli işlemlerin
tamamlanması ile yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmışsa iptal edilir.

(3) Kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının anla-
şılması halinde, hangi yarıyılda/yılda olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, diploma dâhil, kendilerine verilen
tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(4) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile kaybederler.

(5) İkamet adresi olarak belirtilen yazışma adresi ve Üniversite tarafından verilen e-posta
adresi, öğrencinin yazılı bildirim ve e-posta adresi olarak kabul edilir. Yazışma adresinin de-
ğişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır. Öğrenciye tebligatlar;
Üniversitenin internet sitesinden, ilan panolarına ilan asılması veya verilen e-posta adresine
ve cep telefonlarına mesaj gönderilmesi ile de yapılabilir. Eksik veya yanlış adres vermiş olan
öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapıl-
mış sayılır. Öğrenciler, ilgili birim yönetimi tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel ve Üniver-
sitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uy-

gulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı ba-
şında akademik takvimde belirlenen sürede ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre
kayıt yenilemek için öngörülen şartları yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Ön-
görülen şartları yerine getirdiği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt ye-
nileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Yarıyıl veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler
pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu durumda
sınavlara girilmesi halinde öğrencilerin aldıkları not iptal edilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin;
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması, 
gerekir.
(4) Kayıt yenilemelerde değişiklik öğrenci danışmanının onayı ile en geç ekle-sil haftası

içinde kesinleşir.
(5) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihleri içerisinde danışman onayı

ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bıra-
kabilir.

(6) Bir öğrenci ekle-sil haftasının bitiminden 10. ders haftasının sonuna kadar dersten
çekilme talebinde bulunabilir. Dersten çekilme talebi, akademik takvimde belirtilen süresi içe-
risinde dilekçeyle bizzat bölüm başkanlığına yapılır ve uygun bulunması durumunda Öğrenci
Bilgi Sistemine işlenir. Dersten çekilen öğrenciye ait ilgili ders Ç notuyla ve 0,00 katsayısıyla
not durum belgesinde gösterilir. Dersten çekilme hakkı eğitim-öğretim süresi içerisinde en
fazla iki kez kullanılabilir.
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(7) Ekle-sil haftasından sonra kabul edilebilir mazereti olmadığı takdirde hiçbir şekilde
öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(8) Kayıt yenileme işlemlerini süresinde tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini be-
lirterek ve belgeleyerek en geç ekle-sil haftasını müteakip beş iş günü içinde ilgili akademik
birime başvurabilirler. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca beş iş günü içinde değerlendirilerek
uygun görülen öğrencinin kaydı ÖİDB tarafından yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler
o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilen-
meyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

Ders yükü
MADDE 8 – (1) Yıllık/dönemlik ders yükü; ortak zorunlu dersler dâhil yıllık uygula-

malarda yılda en az 60 AKTS, dönemlik uygulamalarda dönemde en az 30 AKTS’den oluşur.
Programın toplam ders yükü; dört yıllık programlarda en az 240 AKTS; beş yıllık öğretim
programlarında en az 300 AKTS, altı yıllık öğretim programlarında en az 360 AKTS kredisidir.
Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü AKTS kredili en az üç derstir. Bu asgari ders yükü
öğrencinin mezun olacağı dönemde uygulanmaz. Gerekçeli durumlarda bu yük, ilgili bölüm
başkanlığının teklifi ve yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından azaltılabilir.

(2) Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait alma-
dığı dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Daha önce bir dersi alıp, başarısız olan ve almak zorunda olduğu derslerin ders sa-
atleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler, dönemlik programlarda 40 AKTS’ye
kadar yıllık programlarda ise 80 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(4) Akademik Genel Başarı Not Ortalaması (AGNO) 3,00 ve üzerinde olan, almak zo-
runda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler, bölüm
başkanının ve danışmanının uygun görmesi kaydıyla yarıyıllık derslerde en fazla 45, yıllık
derslerde en fazla 90 AKTS’lik ders alabilir. AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlarda yukarıdaki
şartlar saklı kalmak kaydıyla AKTS kredisi sınırlandırılması yoktur. Muafiyet talebi uygun gö-
rülen ve/veya yabancı dil hazırlık sınıfını birinci yarıyılın sonunda tamamlayarak bölüme geç-
meye hak kazanan öğrencilere bulunduğu yarıyılda açık kalan AKTS kredisini geçmemek ko-
şuluyla, muaf oldukları derslerin ve/veya ön koşullu derslerin yerine bölüm başkanının ve da-
nışmanının uygun görmesi durumunda bir üst yarıyıl/yıldan dersler verilebilir.

(5) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-
rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili kurulca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça
ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması
zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı
AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(6) Son sınıf öğrencilerine almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin
ders saati ile çakışmamak kaydıyla, danışmanının ve bölüm başkanının uygun görüşü ile dekan
veya yüksekokul müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda, güz ve bahar dönemle-
rinin her birinde mezun olmaları için en fazla üç ilave ders almaları sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dili, Eğitim Süresi ve Dönemleri

Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dili açılacak programlara göre Senato tarafından be-

lirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde de eğitim
verilebilir.
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(2) Öğrencinin kabul edildiği yabancı dil ağırlıklı programa kayıt yaptırabilmesi için
gerekli dil yeterlilikleri Senato tarafından belirlenir. Lisans öğrencilerinin programlara kayıtları
Senato tarafından belirlenen dil yeterlilikleri öğrenci tarafından belgelendikten sonra yapılır.

(3) Yabancı dil düzeyi Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite
dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğ-
rencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağına, bu sınavlardan alınan puanların
Üniversitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı
dil seviye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptı-
rabilmesinde aranılacak en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir. Buna göre ilgili prog-
ramın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği seviye tespit ve
muafiyet sınavlarıyla anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına (YDHP) kabul edi-
lirler. Bu program öğrencileri, 29/11/2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına baş-
larlar.

Eğitim süresi
MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim süresi azami iki yıldır.
(2) Öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğ-
renim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye de-
vam ederler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Azami süreler içinde öğrenim katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(6) Öğrencinin kayıt yenilememesi sebebiyle geçen süreler, azami öğrenim süresi he-
sabına katılır. Senatonun kararı doğrultusunda dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi
ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sınavlar hariç her biri en az on dört haftalık

iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın baş-
langıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek akademik takvimde ilan edilir. Gerekti-
ğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hu-
suslar ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfredat, Derslerden Muafiyet, İntibak, Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu

Müfredat ve dersler
MADDE 12 – (1) Bir programın müfredatı, dersleri, bu derslere ait ders kodu, ders adı,

türü, ön koşulları, AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının
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diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde
iş yükü esas alınarak ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarınca karara bağlanıp Senatonun
onayına sunulur.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim prog-
ramlarında yer alır.

a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi
için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kay-
dını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başar-
mak zorundadır.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci
başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yılda veya yarıyılda tekrar edebilir.
Ancak, bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hakkına sa-
hiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak not durum belgesinde görünmeye
devam eder. Üniversite genelinde uygulanan ortak seçmeli derslere ait usul ve esaslar Senato
tarafından belirlenir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

1) Alan (Bölüm) içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alacağı derslerdir.

2) Alan (Bölüm) dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında
yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

c) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık programı olmayan programlardaki
Yabancı Dil dersleridir. Bu derslerin dışında Üniversite genelinde başka ortak dersler de belir-
lenebilir.

(3) Öğrencinin fiziksel, zihinsel vb. engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine
getiremediği tespit edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ve ilgili fakülte
yönetim kurulu kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler
alabilir.

(4) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklen-
dikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayıyla
tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

(5) Ders programları her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en az yedi gün önce
ilgili bölümler tarafından öğrencilere duyurulur ve ilgili bölümlerce öğrenci bilgi sistemine iş-
lenir.

(6) Bir sonraki akademik yılla ilgili müfredat değişikliklerinin her yıl en geç Mayıs ayı
içinde belirlenmesi esastır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, programlarında yer alan derslerin AKTS kredileri topla-
mının 1/3’e kadarını Üniversitenin diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile
yaptığı anlaşmalar kapsamında alabilirler.
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(2) Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) kabul edilen öğrencilerin
değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her
bölümde yer alan Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) koordinatörleri ta-
rafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eş-
değer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya
yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli ola-
rak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine işlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Farabi Programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt için-
deki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde
yer alan Farabi Koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniver-
sitedeki eşdeğerleri ve notları öğrencinin not durum belgesine işlenir.

(4) Mevlana Değişim Programı kapsamında kabul edilen öğrencilerin devam edeceği
ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan Mevlana Değişim Programı
koordinatörleri tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı
derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer
dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders
seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine işlenir.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu
programdaki derslere eşdeğer olup olmadığına, öğrencinin akademik takvimin ön gördüğü süre
içerisinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması üzerine, ilgili
Yönetim Kurulu karar verir.

(6) İlgili Yönetim Kurulu tarafından eşdeğer olduğuna karar verilen dersler ve AKTS’le-
ri, ÖİDB tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak not durum belgesine işlenir.

Programdaki dersi almaktan muaf olmak
MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı prog-

ramın ilk döneminde akademik takvimde belirtilen süreler içinde, daha önce öğrenim gördüğü
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı
olduğu ancak söz konusu kurumdan mezuniyet koşulunu yerine getirmek için yararlanmadığı
bağlı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not durum
belgesi, dilekçe ve başvuru formuyla ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne
başvurabilir.

(2) Başvurular bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki usule göre değerlendirilerek iş-
lem yapılır.

(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet başvuruları ile il-
gili bölüm tarafından yapılan muafiyet sınavlarına girerek başarılı olan öğrencilerin notları,
not durum belgesinde “muaf” ibaresi ve AKTS kredileri ile birlikte yer alır. Muafiyet ve intibak
esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan programlara yatay geçiş ve
dikey geçiş ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata
uygun olarak intibakları yapılır. Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmayan
öğrencilerin de kayıt oldukları eğitim-öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları
yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında muafiyet başvurusu yapılamaz.

(5) Yatay ve dikey geçişle kabul edilen öğrencinin daha önceki üniversitesinden aldığı
derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerin eşdeğerlikleri ile ilgili programda alması gereken
dersler bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki usule göre değerlendirilerek işlem yapılır.
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İntibak
MADDE 15 – (1) Dikey geçişle kabul edilen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu

bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak
zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci
yılında veya birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla
ise ikinci sınıfa intibakı yapılır.

(2) Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise; öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans
programının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında veya birinci ve ikinci yıllarında
yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden muaf olması gerekir. Öğrencilerin lisans programının
birinci ve ikinci yarıyıllarında veya birinci yılında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ün-
den az muafiyet elde etmeleri halinde de sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(3) Yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Sena-
tonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişlerde intibak işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır.
Yabancı dil hazırlık sınıfında intibak başvurusu yapılamaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil ol-

mak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazla-
sına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olamaz. Devam-
sızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav
döneminden önce ilgili dersin bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. İlan edilmemiş olması,
öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması sonucunu doğurmaz.

(3) Dersin yürütülmesi veya derste başarı durumunun değerlendirilmesi öğrencinin der-
se katılımını şart koşuyorsa devam zorunluluğu aranabilir. Devam şartını yerine getiren, ancak
ZR notundan yüksek notla başarısız olunan derse tekrar devam etme zorunluluğu yoktur. De-
vam şartı yerine getirilmiş olsa dahi, ZR notu ve daha düşük notla başarısız olunan derse devam
edilmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Haklı ve geçerli nedenlere ait
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı
ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. Bu maddenin altıncı fıkrası hariç, öğrenci eğitim-öğretim
süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için ya-
rıyıl başlangıcından önce ders kayıt haftasında dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne baş-
vurması gerekir. Öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, eğitim-öğretim yılı için belirlendi-
ğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli
sayılan öğrenciler, katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. İzinli sayılan
süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi kapsamında milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.
Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. İzinli sayılan süre
bu Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde, öğrencinin devam et-
mediği sürenin telafi edilmesi veya derslerin üzerinden silinmesi ilgili yönetim kurulunun teklifi
üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli sayılan süre tüm yarıyılı
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kapsıyorsa öğrencinin üzerindeki tüm dersler silinir ve izinli sayıldığı yarıyıl toplam eğitim
süresinin hesabında göz önüne alınmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kül-
türel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına gö-
revli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz, ancak bu süreler devam süresinin 1/4’ünü ge-
çemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Dönem içi, dönem sonu ve diğer sınavlar
MADDE 17 – (1) Dönemlik derslerde en az bir yarıyıl ara sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı

ve bütünleme sınavı, yıllık derslerde ise; en az bir ara sınav, bir yılsonu sınavı ve bütünleme
sınavı yapılır. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yılsonu sınavlarına katkısı,
sorumlu oldukları ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, uygulama, etkinlik dersi ve benzeri ça-
lışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, toplam oranın %100 olacak şekilde dersi veren
öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır.
Bütünleme sınav notu yarıyıl sonu sınav notu gibi işlev görür. Bütünleme sınavlarına ait esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Mazeret sınavları
MADDE 18 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle

ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve geçerli mazeretin sona erdiği
tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği
ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği halde, sağlık raporunun öngördüğü süreler içinde
girdiği sınavlar geçerli değildir.

(2) Final ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Final sınavlarının mazereti
bütünleme sınavlarıdır. Final ve bütünleme sınav dönemlerinin her ikisini de kapsayacak şe-
kilde mazereti olan ve her iki sınava da giremeyen öğrencilerden, mazeretinin sona erdiği ta-
rihten itibaren üç gün içinde ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı
ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler için mazeret sınav takvimi
belirlenir ve mazeret sınavları ilgili bölüm başkanlığınca uygulanır.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır. Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan ve sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri
sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili bölüm başkan-
lığına dilekçe ile başvurmaları zorunludur. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir
mazeret sınav hakkı verilmez.

Mezuniyet ek sınav
MADDE 19 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kay-

dıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları
halinde bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl/yılsonu sınav tarihini takip eden bir ay içinde
mezuniyet ek sınav hakkı tanınır. Bu hakkın kullanılabilmesi için öğrencinin dönem içi ve dö-
nem sonu sınavlarına girmesi şarttır. Ayrıca; ders için diğer ödev, devam zorunluluğu vb. için
puan öngörülmüş ise bu şartların da yerine getirilmiş olması gerekir. Ek sınavdan alınan notun
%100’ü başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav hakkını
kullanmış sayılır.
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(3) Öğrenciler mezuniyet ek sınav hakkından, ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmak-
sızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz
MADDE 20 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili

notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir ve ilan
edilir. Sonuçlara ilan tarihinden itibaren beş günlük kesin süre içerisinde dekanlık veya mü-
dürlüğe dilekçe ile yalnızca maddi hata nedeniyle itiraz edilip, notun kontrol edilmesi talep
edilebilir.

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren üç iş günü içerisinde değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı, bölüm başkanının
onayıyla ilgili fakülte yönetim kuruluna itiraza ait değerlendirme sonucunu yazılı olarak bildirir.
Fakülte yönetim kurulunca karara bağlanan itiraz sonucu ÖİDB’ye gönderilerek Öğrenci Bilgi
Sistemine işlenir.

Performansın değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin katıldığı sınavlardaki başarısı, varsa öngörülen devam şartı, uygulamalara ka-
tılımı, uygulamalardaki performansının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için yarıyıl/yılbaşında farklı koşullar be-
lirtilmediği sürece, öğrencinin her bir değerlendirme kriteri açısından performansı 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen performans notları, Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından harf
notuna dönüştürülür.

(3) Öğrencilere ait değerlendirme sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Başarı notları
MADDE 22 – (1) Performans puanları, ders başarı notları ve öğrencinin akademik ge-

nel not ortalamasına katkıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

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

(3) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.
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(4) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim
elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yılsonu sınavına
girme hakkı yoktur.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan
GR notu verilir.

(6) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
(7) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun gö-

rülen öğrenciye Ç notu verilir. Ç notu FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına
katılır.

(8) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi
için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu
ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not
ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.

(9) Ara sınavlara ait notlar ile yarıyıl sonu sınav notunun genel başarı notuna etkisi,
dersi veren öğretim elemanı tarafından toplamda %100 olacak şekilde belirlenir ve dönem ba-
şında öğrencilere ilan edilir.

Akademik ortalama
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl, yıl akademik ortalaması ve genel

akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Yarıyıl/yıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda/yılda programına aldığı
bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
bulunur. Genel akademik ortalama ise öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün
derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan
derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Katsayısı belirtilmeyen dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğ-
rencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalama-
larına katılır.

Onur ve yüksek onur başarı notu
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları

ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp, Genel Akademik Ortalaması
4,00 üzerinden, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yüksek
onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda/yılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili
dönemde bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49
olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayı-
lırlar. Durumları diploma ekinde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Öğrencilik Hakkının Sona Ermesi, Diploma ve Diploma Eki

Öğrencilik hakkını sona erdiren haller
MADDE 25 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği sona erer veya

sona erdirilir:
a) Öngörülen şartları eksiksiz yerine getirerek mezun olmak.
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b) Azami sürelerde kayıtlı olduğu programdan mezun olma şartlarını yerine getirememek.
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek.
ç) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
d) Öğrencinin vefatı.
(2) İlişiği sona eren veya erdirilen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, du-

rumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece
lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dos-
yasında saklanır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 26 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-
mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam
kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümle-
rine göre yerine getirmiş olmak.

b) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.
(2) Eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler

“Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.
(3) Gerçekleştirilen uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yürütülecek lisans

eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma program-
ları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Kayıtlı olduğu lisans programından mezun olma hakkını elde edemeyen öğrencilere,
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokul-
larına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şartlarını yerine getirmesi koşulu ile
talep üzerine ön lisans diploması verilebilir.

(5) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-
gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-
kara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Ardahan Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ARÜKAM): Ardahan Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, ka-

dının statüsü, kadın ve aile sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların
yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat içerisinde kadının ve ailenin diğer fertlerinin verimliliğini artırmak.
c) Kadın ve ailenin yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler ge-

tirmek için yurtiçinde ve yurtdışında kadın ve aile sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve
incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın ve aile sorunlarının çö-
zümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla
Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eğitim, çalışma hayatı ve sağlığa

ilişkin konularda toplumsal cinsiyet, kadın ve aile bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde

araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunlarıyla ilgili programlar

açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cin-

siyet, kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde

seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve

kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadın ve ailenin toplumsal ve siyasal alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve

destek programları oluşturmak.

d) Toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak; bu amaç

doğrultusunda etkinliklerde bulunmak, basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere

katılmak.

e) Toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluş-

turmak.

f) Toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili

sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalarına katılmak.

g) Kadın ve aile sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Kadınlar ve aileler için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim ma-

teryali hazırlamak.

h) Kadın ve aile merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.

ı) Kadın ve aile sorunları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet-

lerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm et-

kinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek,
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b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantıya sekreterlik etmek, Rektörün katılamadığı durumlarda toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider raporunu Yönetim Kurulu ile işbirliği

içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüşünü alarak müdür yardımcısını önermek.

d) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini

sağlamak.

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim ele-

manları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri ken-

disine vekâlet eder. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları Rektörün onayı

ile değiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve

yokluğunda vekalet etmektir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; İktisat Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fa-

kültesi, Mühendislik Fakültesi Dekanları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürleri, Genel Sekreter ve/veya Genel

Sekreter yardımcılarından biri ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdür

tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az dört üyeden

oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü

olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna

sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma grup-

larının çalışmalarını takip etmek.

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider raporunu, gündem-

deki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2019 – Sayı : 30917



e) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme
gibi konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin ça-
lışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile sürekli veya geçici olarak destek veren uzman-
lardan olmak üzere en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bünye-
sinde çalışan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler ara-
sından seçilecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yet-
kilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan
olarak toplanır. Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdür Danışma Kuru-
lunun sekreterliğini yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Ka-
rarlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek, faaliyet alanına
giren tüm konularda görüş bildirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları, Merkezin ilgi alanı içindeki konu ve sorunların çö-
zümüne ilişkin fikir üretmek ya da proje geliştirmek üzere oluşturulan uzman birimlerdir.

(2) Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.
Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ar-
dahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA 

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak kurulan,

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
ç) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama

ve Araştırma Merkezini, 
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ı) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendir-
mek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artır-
mak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-
jeler üretilmesini sağlamak.
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d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında
işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin
bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de
yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze bağlı kurulan Merkez laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların

alımını önermek.
b) Laboratuvardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için eleman yetiştiril-

mesini sağlamak.
c) Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen

araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek.
ç) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışma-

larını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek.
d) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından

desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı laboratuvar olanakları ile desteklemek.
e) Kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel

toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek.
f) Sanayi ile işbirliği çerçevesinde ilgili firmaların problemlerine çözüm üretilmesine

olanak sağlamak.
g) Üniversite başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların ve özel sektörün ihtiyaç

duydukları analizlerini yapmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
ğ) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
h) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans

tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu
amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek.

ı) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, amacına uyan, diğer
görevleri yerine getirmek.

i) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek
yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki
uygulama, pratik çalışma ve staj için imkan sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde Müdür, bu süre tamamlanmadan Rektör tarafından gö-
revden alınabilir. Müdürün 6 ay görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Mü-
dür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli tam zamanlı öğ-
retim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yar-
dımcılarına vekâlet verir. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Rektör tarafından
görevden alınabilir veya değiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevinden ayrılmasından sonra
yine aynı usul ile görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir
sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. 
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yö-

netmek. 
b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, Yönetim Kuruluna başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Merkez laboratuvarı işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin ilgili

tüm kurul/kişiler arasında işbirliği içinde verimli ve yararlı şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-

porunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 
e) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme

ve onayına sunmak.
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
g) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.
ğ) Merkezde görev yapacak akademik,  idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 
h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
ı) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan,

ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendi-
rilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından

Üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından gösterilecek
dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katıl-
mayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği
herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce gö-
revlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.  Toplantı yeter sayısı,  Yönetim
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar verilmiş sayılır.

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

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

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

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

konusundaki ilkeleri belirlemek.
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e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit etmek.
f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
g) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları konusunda tecrübeli,

Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi
dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az
bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezdeki laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili

konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.
Laboratuvar sorumluları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, laboratuvardaki uzman

kadrosunda bulunan öğretim elemanları görevlendirilir.
(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanı-

mından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin hızla sonuçlandırılmasından, deneylerin etik
kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorum-
ludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin yeri ve hizmetlerin yürütülmesi
MADDE 15 – (1) Merkezin yeri Rektörlükçe tahsis edilen yerdir. Merkezde idare ve

diğer hizmetler Rektörlükçe görevlendirilen personel tarafından yürütülür.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkezin kurulumu sırasında ve daha sonra Merkezin geliştirilmesi

ile ilgili alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 19 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler

hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ OĞUZ TANSEL
TÜRK EDEBİYATI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz

Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel

Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
ç) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk Edebiyatının araştırılması, incelenmesi, ede-

biyat alanında etkinlikler düzenlenmesi ve projeler yürütülmesidir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Seçkin bilim adamlarını, ünlü şair ve yazarları söyleşiler yapmak üzere davet etmek,

Türk ve yabancı yazarların, edebiyat bilginlerinin katılacağı konferans, çalıştay ve seminerler
düzenlemek.

b) Mahallinde arşiv çalışmaları yapmak, Türk Edebiyatına ilişkin arşiv ve koleksiyonlar
kurmak.

c) Gerek ülkemizin edebiyatı, gerekse ülke dışındaki Türk topluluklarının edebiyatını
incelemek ve bu konularda lisansüstü öğrencilere akademik çalışmalarında destek vermek.
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ç) Türk Edebiyatının öğretimine ve incelenmesine yeni yaklaşımlar getirmek üzere
Türk Edebiyatı bölümü ile işbirliği içerisinde çalışarak yazılı ve sözlü Türk Edebiyatının ulus-
lararası bilim ve edebiyat çevrelerinde daha etkin olarak değerlendirilmesini sağlamak.

d) Bilimsel dergi, bülten yayınlamak, ansiklopedi, sözlük, bibliyografya, başvuru ki-
tapları ve bilimsel kitaplar hazırlamak.

e) Edebiyat çalışmalarındaki yenilikleri yakından takip ederek ilgili konularda projeler
hazırlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi başında bulunamama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür
görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı

gündemini hazırlamak ve toplantıları yönetmek.
c) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek

personelinin 11 inci maddeye göre atanması için gerekli işlemleri yapmak.
ç) Merkez personeli arasında görev paylaşımı yapmak, yapılan işleri denetlemek ve ça-

lışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.
e) Merkezde bulunan dokümanın, ödüllerin ve tüm malzemelerin korunmasından so-

rumlu olmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili öğretim eleman-

ları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Ku-
rulu, Müdür ile birlikte toplam 3 kişiden oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden seçilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında gö-
revlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Müdürün baş-
kanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak.
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel ve eğitsel toplantı ve faa-

liyetleri belirlemek.
ç) Proje konularını tespit etmek.
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d) Merkezin birimlerinin kurulmasına karar vermek ve bu birimlere ait çalışma esasla-
rını inceleyip onaylamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
f) Merkezin bütçesini onaylamak.
g) Müdürün önerisi üzerine Merkez personelinin görevlendirilmesini Rektörün onayına

sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya diğer üniver-

sitelerde bulunan öğretim elemanları ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Üye sayısı
en fazla 8 kişi olabilir. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında
görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısıyla
toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki ça-

lışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek.
b) Yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak.
c) Çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği ve ortak çalışmalar önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve projeler kapsamında alı-

nan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde alınabilecek ders yükü 20 SÜ kredisi, isteğe
bağlı yaz döneminde ise 8 SÜ kredisidir. Ancak öğrenciler durumlarına ve diploma programı
gereklerine göre istedikleri takdirde bu ders yüklerinin altında ders alabilirler. 
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(3) Öğrenim süresinin altıncı dönemini tamamlamış olup,  başvurduğu dönem itibarıyla
isteğe bağlı yaz dönemi dâhil, toplam üç dönem içinde ders yükü arttırımı yaparak, kredi ve
ders bakımından mezuniyet yükümlülüğünü tamamlayabilecek olan öğrenciler; ders kayıtları
sırasında yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere ileterek, ders yüklerini danışmanlarının
görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ile sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde en fazla bir
ders, isteğe bağlı yaz döneminde ise 10 SÜ kredisine kadar arttırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ve
aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, Öğrenci Kaynakları Birimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7
haftalık yaz dönemi kaydının iptali talebinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ödeye-
cekleri ücretlere ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:”

“b) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden dördüncü haf-
tanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için ders ekleme bı-
rakma sonrasında, derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar
yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu
ücretin, sonbahar ve ilkbahar dönemleri için dönem öğrenim ücretinin, yaz dönemi için kayıtlı
olduğu derslerin toplam ücretinin, %25’ini ödemesi gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu
dönem öğrenim ücretinin %25’inden fazlasını ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir.
Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için öğrencinin
Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından
sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu fıkrada belirtilen tarihten
sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının
ödenmesi gerekir. 

c) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden onuncu haftanın
son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için ders ekleme bırakma
sonrasında, derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dö-
nemi kaydının iptal edilmesi veya Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili
dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra,
Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu ders-
ler ve notları öğrencinin kayıtlarına geçirilerek; başvurusu, izleyen dönem başı itibarıyla işleme
alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2015 29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2016 29607
2- 13/7/2016 29769
3- 4/10/2016 29847
4- 25/3/2018 30371
5- 10/5/2019 30770
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dün-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TOGÜTAM): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türklerin tarih boyunca yaşadığı ve yaşamakta ol-

dukları yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını incelemek;
Türklerin bu yurtlarda dil, tarih, edebiyat ve sanat eserleri başta olmak üzere meydana getir-
dikleri kültürel eserleri ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan ilişkilerini araştırmak, bu
alanda  gerçekleştirilen her türlü çalışmalara destek sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren

her konu hakkında bilgi ve fikir alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dün-
ya kamuoyuna duyurmak.

b) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü,
merkez, kuruluş ve kişilerle  işbirliğinde bulunmak.

c) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları top-
lamak ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

ç) Türk dünyasının eğitim, dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, gü-
nümüzdeki siyasî, sosyal, ekonomik, coğrafi ve kültürel durumunu incelemek.
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d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği
yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası konferans, panel,
sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak. 

f) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak.
g) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı ola-
rak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi
bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görev-
lendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre altı aya kadar vekâlet
edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 
b) Merkez faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabile-

cek sorunları çözmek. 
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek ve kontrol etmek. 
ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 
d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağla-

mak. 
e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak. 
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak. 
g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğ-

retim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üye-
liğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı
usulle görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az 2 kez olağan
ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak. 
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek. 
c) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası etkinlik ve proje tekliflerini değer-

lendirip, önerilerde bulunmak. 
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak. 
d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
e) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, sempozyum, panel ve konferans düzen-

lenmesi konusunda çalışmalar yapmak. 
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, aşağıda yer alan gruplara

mensup kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen on üyeden oluşur: 
a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsil-

cileri. 
b) Müdür ve ilgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri. 
c) Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversitenin öğretim üyeleri. 
ç) Öğrenci Konseyi başkanı. 
d) Rektör tarafından seçilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezun dernek ve vakıf

temsilcileri. 
e) İlgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri. 
f) Türk Dünyası ile ilgili öğrenci kulüp temsilcileri. 
(2) Görevi sona eren Danışma Kurulu üyeleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür; ge-

rektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini
almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda Mer-

kezin ulusal/uluslararası faaliyetlerine yönelik olarak görüş, öneri ve eleştirilerini sunmak, ge-
rektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet
alanları ile ilgili danışmanlık yapmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yalova

Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını,
faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt birim: Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvarları,
b) Alt birim sorumlusu: Laboratuvar sorumlularını,
c) Danışma Kurulu: Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (YÜMERLAB): Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini, 
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,
f) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Yalova Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede temel uygulamalar ve disiplinlerarası alanlardaki araştırma ve geliştirme

faaliyetlerinin, merkezi bir organizasyon çerçevesinde yapılmasına yönelik altyapı oluşturmak. 
b) Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sana-

yiye aktarımını hızlandırmak.
c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları

ile kişilerin test ve analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.
ç) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması

doğrultusunda çalışmalar yapmak.
d) Teknolojik gelişmeleri izleyerek Merkezde, AR-GE faaliyetleri çerçevesinde ortak

ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturmak. 
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek

vermek, işbirliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda
karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların hizmetine açık, ileri düzey cihaz-
lardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve
verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

c) Uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak ve
laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

ç) Patent/faydalı model incelemelerinde bulunmak ve patentlerden ürün, üretim tekno-
lojileri geliştirmek ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak.

d) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahıslardan gelecek analiz taleplerini ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenecek bedel karşılı-
ğında gerçekleştirmek.

e) Ortak test/analiz faaliyetlerinde Üniversitenin bölüm laboratuvarları ile koordinas-
yonu sağlamak.

f) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek.

g) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek. 
ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri

arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dürün, altı aydan uzun süreyle Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda görevi sona
erer ve aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gün-

demini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak
toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak. 

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim
Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin azami verimle
kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler için öğretim elemanı görevlendir-
mesini koordine etmek.

e) Merkez laboratuvarının kullanımı ve mesai saatleri içinde ve dışında çalışma pren-
sipleri ile ilgili esasları belirlemek.
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f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-
tülmesini sağlamak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak iş-

leyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Üni-

versitenin akademik veya idari personeli arasından en fazla iki kişi, üç yıl süre ile müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.

(2) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdürün üstlendiği tüm gö-
rev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur.

(3) Müdürün görevi başında olamadığı zamanlarda, Müdürün görevlendirdiği müdür
yardımcısı göreve vekâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili öğ-

retim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye
dâhil toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir kez salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-
nin üyeliği, Yönetim Kurulunun kararı ile sona erdirilir. 

(4) Oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlan-
mış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını gö-

rüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

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

belirlemek, süreçlerini izlemek ve protokollerini hazırlamak.
d) Merkezde üretilecek ürün ve yapılacak analizlerin ücretlerinin belirlenmesine yönelik

tespit ve önerileri Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonlarının oluş-

turulmasına yardımcı olmak.
f) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.
g) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

kararlar almak.
ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek olan sertifika,

başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu

tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-
lışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma veya uygulamaları olan Üniversite içinden veya dı-
şından olmak üzere on bir üyeden oluşur. 
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı
ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında
görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-
tamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler 
MADDE 15 – (1) Laboratuvarlar; 
a) Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz, test, ölçüm ve üretimlerin ger-

çekleştirildiği yerler olup Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayıyla kurulur.
b) Müdüre karşı sorumlu olan ve Müdür tarafından görevlendirilen laboratuvar sorum-

luları tarafından yönetilir.
(2) Laboratuvar sorumlularının görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağ-

lamak, çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini
sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak veya yaptırarak bunların çalışır durumda ol-
masını sağlamak, ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda
çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

yardımcısına veya Müdüre devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 17 – (1) Merkezin, döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 23/8/2009

tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-
mesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun talebi ile Rektör tarafından görevlen-
dirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8857/1-1 

—— • —— 

Hatay 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8903 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KISIM 7 KALEM ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE TEMİZLİK EKİPMANI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 

kısım 7 kalem endüstriyel mutfak ve temizlik ekipmanı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 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 malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı 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,  malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini 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 şartname belgesi 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, 21.10.2019 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

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. 8893/1-1 



13 Ekim 2019 – Sayı : 30917 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Üngüt Mahallesi 6037 ada 6 nolu parselde 

4716,24 m2 taşınmazda kayıtlı 1369/2400=2690,22 m2 yüzölçümlü hisseli taşınmaz 10/09/2019 
tarihli ve 2019/837 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 31 EKİM 2019 Perşembe günü saat 14:00 'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 
No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif 
Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.959.242,00 TL (İki milyon 
dokuz yüz elli dokuz bin iki yüz kırk iki TL.) Geçici Teminat Bedeli 88.800,00 TL (Seksen sekiz 
bin sekiz yüz TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.  

4. Söz konusu parsel imar planında KENTSEL SERVİS ALANI E=2.00 Max Kat=10 
olarak tanımlanmıştır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar(Tellaliye %1+1,Dmaga vergisi binde 9,48,Karar pulu 
binde 5,68 ve tapu harcı)ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 31 EKİM 2019 Perşembe günü saat 
12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. 
Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15( on beş )gün 
içerisinde pazarlık usulü ile satılır 

9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) 
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 8661/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2019/2020 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesinin Çalıştırılması 

Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2019 / 507243 
1- İdarenin 
a) Adresi : Kastamonu – Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 366 242 73 11   FAKS: 0 366 242 73 33 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 50 gün süreli +/- % 20 toleranslı 10.000 Ton yaş 

pancar posasının paketlenmesi 
b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 25.10.2019 Cuma günü saat 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi. 
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgeler, 

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
Yüklenici, kepçe ve diğer araç gereçlerin kullanılması için gerekli olan operatörlük, 

ehliyet, sertifika, vb. belgesi olan personeli çalıştıracak ve söz konusu belgeleri ilgili fabrikaya 
ibraz edecektir.  

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
4.4.1. a- Silaj Paketleme ile ilgili iş bitirme belgesi 
b- Yaş Pancar Posası Paketleme iş bitirme belgesi veya bu belgeler yerine geçebilecek 

aşağıda sayılan belgeler; 
- Silaj paketlemeye yönelik İşletme Kayıt Belgesi  
- Silaj Paketleme Konusunda Kapasite Raporu 
- Silaj paketleme işi ile ilgili İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı 
- Firmanın ana faaliyetleri arasında silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi örneği  
- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj paketlemenin 

yer aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti 
- Firmanın halen posa paketleme makineleri imal ettiğini gösteren belge 
Bu belgelerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7- Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; ton 

bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  
9- Teklifler, 25.10.2019 Cuma günü saat 14:00’e kadar Kastamonu Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
11- Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır. 
12- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
14- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 8858/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Osmaniye İli Kadirli İlçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi 2206 Ada 7 Parselde Kadirli 

Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsünün projesine göre anahtar teslimi yaptırılması karşılığında, 
Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile 
Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19  01120 

Seyhan/ADANA 
b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
Osmaniye İli Kadirli İlçesi Şehit Halis Şişman  Mahallesi 2206 Ada 7 parselde kesin 

uygulama projeleri ve şartnamelerinde bulunan iş kalemlerine göre 6.373 m² kapalı alanlı Kadirli 
Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü inşaatlarının projelerine göre anahtar teslimi usulüyle 
yaptırılması karşılığında; İli: Osmaniye, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, 

Niteliği: Arsa, 2289 ada 3 Parselin ihale konusu alanı: 14000 m² (2289 ada 3 Parselin 
tamamı 41.046,19 m² dir.)  

Hisse Oranı: Tam,  
Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malın verilmesi.  
(Arsanın krokisi idari şartnamenin 16. Sahifesinde gösterilmiştir.) 
b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 19.348.000,00 TL. 
c) İnşaat bedeli: 19.343.973,31 TL. 
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700 (Yediyüz) takvim günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 

01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu) 
b) Tarihi ve saati: 05.11.2019 Salı günü Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. 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. 
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4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2. 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.  

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner 
Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 
6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.1.10. Doküman alındı belgesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi 

No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1000 (Bin) Türk Lirasının 
İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. 
Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu 
hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü 
Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. 

Fuzuli Caddesi No: 19 01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe 
servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihale 
saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat 
yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için 
taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler 581.000,00 TL’den 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 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 
14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde 

idari şartname hükümleri uygulanacaktır. 8664/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Osmaniye İl’i Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada 8 Parselde Osmaniye Orman 

İşletme Müdürlüğü Kampüsünün projesine göre anahtar teslimi yaptırılması karşılığında, 
Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile 
Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19   01120 

Seyhan/ADANA 
b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
Osmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada 8 Parselde kesin uygulama 

projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 10.968 m² kapalı alanı bulunan 
Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Kampüs inşaatının projesine göre anahtar teslimi usulüyle 
yaptırılması karşılığında; İli: Osmaniye, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, 

Niteliği: Arsa, 2289 ada 3 Parselin ihale konusu alanı: 21.850,85 m² (2289 ada 3 Parselin 
tamamı 41.046,19 m² dir.).  

Hisse Oranı: Tam,  
Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malın verilmesi. 
(Arsanın krokisi idari şartnamenin 16. Sahifesinde gösterilmiştir.) 
b) Taşınmaz mal tahmin edilen Satış bedeli: 29.520.498,35 TL. 
c) İnşaat bedeli: 29.508.467,91 TL. 
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700 (Yediyüz) takvim günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 

01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu) 
b) Tarihi ve saati: 05.11.2019 Salı günü Saat: 12:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. 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. 
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4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2. 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.  

4.1.5. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner 
Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 
6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.1.10. Doküman alındı belgesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi 

No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1000(Bin) Türk Lirasının 
İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. 
Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu 
hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü 
Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. 

Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe 
servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi,  ihale günü ihale 
saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat 
yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için 
taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler 886.000,00 TL’den 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 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 
14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde 

idari şartname hükümleri uygulanacaktır. 8665/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge 

Müdürlüğü İdare Binaları Kampüsünün projesine göre anahtar teslimi yaptırılması karşılığında, 
Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile 
Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif” 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19  01120 

Seyhan/ADANA 
b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde kesin uygulama 

projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 18.365,00 m2 kapalı alanı bulunan 
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü, inşaatının projesine göre anahtar teslimi usulüyle 
yaptırılması karşılığında; İli: Osmaniye, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, Niteliği: Arsa, 
2287ada 1 parsel 12.269,08 m² ve 2288 ada 1 Parselin ihale konusu alanı: 31906 m² (2288 ada 1 
Parselin tamamı 56.006,05 m²’dir.) Toplam Alan: 12.269,08+31906,00=44.175,08 m2, 

Hisse Oranı: Tam,  
Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malların verilmesi. 
(Arsanın krokisi idari şartnamenin 16. Sahifesinde gösterilmiştir.) 
b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 62.335.875,20 TL. 
c) İnşaat bedeli: 62.290.537.77 TL. 
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700 (Yediyüz) takvim günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 

01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu) 
b) Tarihi ve saati: 05.11.2019 Salı günü Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. 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. 
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4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2. 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.  

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner 
Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 
6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.1.10. Doküman alındı belgesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi 

No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1000(Bin) Türk Lirasının 
İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. 
Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu 
hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü 
Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. 

Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe 
servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihale 
saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat 
yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için 
taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler 1.871.000,00TL’den 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 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 
14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde 

idari şartname hükümleri uygulanacaktır. 8662/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge 

Müdürlüğü Yangın Acil Durum Ünitelerinin projesine göre anahtar teslimi yaptırılması 
karşılığında, Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a 
fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı 
Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19  01120 

Seyhan/ADANA 
b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde kesin uygulama 

projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 12.568 m2 kapalı alanı bulunan Adana 
Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Acil Durum Ünite inşaatının projesine göre anahtar teslimi 
usulüyle yaptırılması karşılığında; İli: Osmaniye, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, Niteliği: Arsa, 
2288 Ada 1 Parselin ihale konusu alanı: 24100,05 m² (2288 da 1 Parselin tamamı 56.006,05 m²) dir.  

Hisse Oranı: Tam,  
Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malın verilmesi. 
(Arsanın krokisi idari şartnamenin 16. Sahifesinde gösterilmiştir.) 
b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 32.053.066,50 TL 
c) İnşaat bedeli: 32.013.707,54 TL. 
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700(Yediyüz) takvim günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 

01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu) 
b) Tarihi ve saati: 05.11.2019 Salı günü Saat: 16:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. 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. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2. 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.  

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner 
Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 
6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.1.10. Doküman alındı belgesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi 

No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1000 (Bin) Türk Lirasının 
İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. 
Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu 
hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü 
Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. 

Fuzuli Caddesi No: 19 01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe 
servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihale 
saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat 
yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için 
taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler 962.000,00 TL’den 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-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 
14-İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde 

idari şartname hükümleri uygulanacaktır. 8663/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8847/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8849/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8848/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/1/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/3/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/5/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/7/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/9/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8813/11/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8820/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8821/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8822/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8823/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8824/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8825/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR 
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 8851/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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13 Ekim 2019 – Sayı : 30917 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 
 8862/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2019 – Sayı : 30917 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Ardahan Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


