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YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik, uzunluk, alan, hacim, yoğunluk ölçerler (areometreler),
hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, naklimetreler ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Naklimetre ve hububat muayene aletlerinin periyodik muayenelerinin iki
yılda bir, elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin ise on yılda bir yaptırılması
zorunludur. Bu ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık
Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır.
Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü ve Ölçü
Aletleri Damga Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde damgalanır. Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi
tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır. Periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene müracaatında bulunulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 124 ilâ 161 inci maddeleri ve 249 ilâ 251 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/7/1994
22000
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/12/1996
22835
216/5/2000
24051
329/5/2003
25122
412/11/2004
25641
531/12/2009
27449
618/12/2010
27789
72/2/2012
28192
814/6/2013
28677
919/7/2012
28358
1030/11/2012
28483
1114/6/2013
28677
1212/12/2013
28849
1327/1/2015
29249
1415/5/2015
29356
1523/2/2017
29988
1610/6/2017
30092
1727/2/2019
30699
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri
Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamına giren otomatik tartı aletleri
ile 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (g), (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Muayene kartı: Tartı aletinin piyasaya arzından sonraki muayenesinin ne zaman,
kimler tarafından yapıldığını gösteren belgeyi veya raporu,”
“l) Tartı aleti: Otomatik tartı aletlerini ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini,
m) Teknik eğitim: Tartı aletlerinin muayeneleri konusunda alınan ve belgelendirilen
teorik ve pratik eğitimi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yapılan muayene sonrası uygun bulunan tartı aletleri bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde muayeneyi yapanlarca damgalanır.
(5) Periyodik, stok veya tamir sonrasındaki ilk muayenesi yapılarak damgalanan her
bir tartı aleti için muayeneyi yapanlarca muayene kartı düzenlenir ve bir kopyası kullanıcıya
verilir.”
“(7) Tartı aletlerinin muayeneleri bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde belirtilen hükümlere göre yapılır.
(8) İl müdürlüğü ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarının kullandığı
etalonların iki yılda bir izlenebilirliğinin sağlanmasından Bakanlık sorumludur. Yetkili muayene
servislerince tartı aletinin muayenesinde kullanılan etalonların kalibrasyonları ise en fazla iki
yıl süreli olacak şekilde, ilgili doğruluk sınıfı ve nominal değerdeki kütle alanında akredite
edilmiş laboratuvarlarda yaptırılır. Kalibrasyonu yapılan etalonlar OIML R 111-1 tavsiye dokümanında belirtilen ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde
olmak zorundadır. Kalibrasyon süresi geçen etalonlar kalibrasyonları yapılıncaya kadar kullanılamaz.”
“(11) Yetkili muayene servisleri, muayenelerde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan
güncel formları kullanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Piyasaya arz edilmiş veya kullanımda olan tartı aletlerinden periyodik, ani, şikayet
veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra veya ayarları bağlı bulundukları
yere göre ayarlanmış olanların ise her yer değiştirmeleri halindeki ilk muayeneleri yetkili muayene servisleri veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarınca periyodik muayene
yetkisi dahilinde yapılır.”
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“c) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14
üncü maddesine göre geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için
tartı aletinin periyodik muayene yetkisine göre grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına/yetkili muayene servislerine müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat
etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.”
“ç) Geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısı tarafından muayene başvurusu yapıldıktan sonra muayene yetkisine göre, söz konusu tartı aletinin muayene ve damgalama işlemi
en geç 20 gün içinde tamamlanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin markası, modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle; ikinci fıkrada belirtilenler için
yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Servislere/grup merkezlerine doğrudan yapılan
müracaatlarda Bakanlık internet sitesinde yayımlanan form kullanılır. Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz
edilmesi gerekmektedir.”
“ç) Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları ile yetkili muayene servisleri,
başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar
tamamlamak zorundadır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı
aletlerinden en az altı tanesi için yetkili muayene servisi belgesi başvurusunda bulunulur.
(6) Teknik eğitim; ilgili tartı aleti konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan
veya onaylanmış kuruluşça ilgili tartı aleti konusunda yetkilendirilmiş imalatçılardan yetki başvurusunda bulunulacak her bir tartı aleti için birer gün alınır.
(7) Yetkili muayene servisinin başka bir adreste daha faaliyet göstermek amacıyla yaptığı yetki başvurusunda bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tüm gereklilikler sağlanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin
altıncı veya onuncu fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse yetki belgesini iptal eder. Belgesi
iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.
(7) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, on birinci veya on beşinci fıkrasına aykırı bir durum
tespit ederse, yetkili muayene servisi yazılı olarak uyarılır. Aynı yıl içerisinde söz konusu fıkralarda belirtilen hususlara üç defa aykırı davranıldığının tespiti halinde yetki belgeleri iptal
edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz.
Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak
değerlendirilir.”
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“(13) Faaliyetlerine son vererek işyerini kapatan veya kapattığı tespit edilen yetkili
muayene servisinin belgesi iptal olur. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl
süre ile belge talebinde bulunamaz.
(14) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili muayene servisine Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü, sekizinci, dokuzuncu,
on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci,
altıncı ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(1) Yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Servisler almış olduğu başvuruları başka bir yetkili muayene servisine devredemez.”
“(6) Tartı aletinin tasarımı, imalatı, uygunluk değerlendirmesi ve satışını yapanlar ile
tamir ve ayar faaliyetlerini yürütmekte olanlar; yetkili muayene servisi olamaz ve yetkili muayene servislerinde çalışamaz.”
“(11) Teknik personel, yetkisi kapsamındaki tartı aletine ait teknik düzenlemelerin ilgili
kısımları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır.”
“(15) Yetkili muayene servisinin muayenede kullandığı etalonlar 5 inci maddenin sekizinci fıkrasına uygun olmalıdır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Tartı aleti kullanıcısının servise başvuru yaptığı halde periyodik muayenenin Kasım
ayının sonuna kadar yapılmaması, yetkili muayene servisinin kapanması veya Bakanlıkça yetkisinin iptal edilmesi durumlarında, bu servisin almış olduğu başvurulara ilişkin muayenelerin
o yılın sonuna kadar yapılmasından/yaptırılmasından il müdürlüğü sorumludur. İl müdürlüğü
bu muayeneleri kendisi yapabileceği gibi konum, personel ve teknik altyapı kriterlerini dikkate
alarak diğer yetkili muayene servislerine de verebilir/dağıtabilir. Bu muayenelere ilişkin ücretler
8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde ödenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetki kapsamının genişletilmesi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Mevcut yetkili muayene servisleri, 1/1/2021 tarihine kadar
bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden
en az altı tanesi için muayene yetkisine sahip olmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yetki
kapsamını tamamlamamış servislerin yetki belgeleri iptal olur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/9/2013
28755
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
122/5/2016
29719
230/12/2016
29934
310/6/2017
30092
411/10/2019
30915
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonu sınavı, yıl/yarıyıl sonu ikinci
sınavı veya yaz okulunda açılmış olan derslerin sınavından alınan başarı notundan hesaplanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Tek ders sınavına ilişkin iş ve işlemler Senato tarafından kabul edilen düzenlemelere göre yürütülür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/9/2019

30892

—— • ——

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI BESLENME VE YAŞAM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı
Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-SABESYA): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, beslenmeye dayalı
hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut
ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon
hizmetleri sunmak, bireylerin sağlıklı beslenme açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği
yapmak.
c) Toplumun sağlıklı beslenme ve yaşam ile ilgili eğitim gereksinimleri doğrultusunda
eğitim programları düzenleyerek toplumu bilinçlendirmek.
ç) Sağlıklı beslenme ve yaşam profesyonellerinin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel
işbirliğini artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.
d) Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve sağlıklı beslenme ve yaşam
sorunlarını iyileştirmeye yönelik gereksinimlerinin interdisipliner ve holistik yaklaşımla planlanmasını sağlamak.
e) Merkez bünyesinde sağlıklı beslenme ve yaşam alanında hizmet veren birimlere ve
sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar hazırlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar organize etmek, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere katılmak, bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.
b) Araştırma-geliştirme faaliyetleri, inceleme, uygulama, çalışma ve projeler yapmak.
c) Sağlıklı beslenme ve yaşamın geliştirilmesi, beslenme bozuklukları ve hastalıklarının
önlenmesi konularında, kanıta dayalı bilgilerin rehberliğinde eğitim programları hazırlamak
ve hizmet birimleri oluşturmak.
ç) Sağlıklı beslenme ve yaşam ile ilgili ulusal politikaların üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
d) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri
etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere katılmak
ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin katılımlarına yardım sağlamak.
e) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılabilmesi
için çalışma grupları kurularak ortak projeler üretmek, mevcut projelere katkıda bulunmak.
f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel
yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgileri ve teknolojileri bilim çevreleri ve kamuoyu
ile paylaşmak.
g) Merkezin faaliyet alanına giren konular dahilinde, Üniversite tarafından verilecek
diğer görevleri yerine getirmek.
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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda araştırma, uygulama
ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden
de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak üç
yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür
kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev
süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin
ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet
konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine yeni üyeler aynı usulle
görevlendirilir. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların işbirliği tekliflerini değerlendirmek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit etmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını belirlemek.

15 Aralık 2019 – Sayı : 30979

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını karara bağlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.
ğ) Yıllık bütçe önerisini incelemek ve Rektörün onayına sunmak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika
konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri
için Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversitenin akademik ve idari personeli, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışmalarda bulunmuş
diğer üniversitelerin akademik ve idari personeli ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler
hakkında çoğunluk aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.
(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme
ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka Merkez
birimleri ve proje grupları kurulabilir.
(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere Merkezin alt birimleri Müdürün önerisi üzerine
Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük
ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.
(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EL SANATLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kaynak araştırmaları yapmak.
b) Eser tespit ve değerlendirmeleri yapmak.
c) El sanatlarını koruma ve yaşatma çalışmaları yapmak.
ç) El sanatları alanında her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme ile deneme ve tasarım
çalışmalarını yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde, el sanatları alanında eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve her tür bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan gözlemsel
verilerin üretilmesi için gözlem aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
b) El sanatları ve tasarım alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak
kongre, konferans, sempozyum, seminer, festival ve benzeri ulusal ya da uluslararası bilimsel
etkinlikleri organize etmek veya düzenlenen etkinliklere katılmak.
c) El sanatlarının korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak.

15 Aralık 2019 – Sayı : 30979

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
d) Rektör ya da Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.
e) Başta Hatay ili olmak üzere günümüzde yaşayan ya da kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını devam ettirmek ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, günümüzde de bu
sanatlarla uğraşan ustaların deneyimlerinden yararlanmak ve üretimde bulunmak.
f) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kurslar düzenlemek ve bu kursları başarıyla bitirenlere sertifika/başarı belgesi vermek.
g) El sanatlarının korunması, bakımı, onarımı ve tasarımı ile üretim için gerekli laboratuvar ve atölye kurmak.
ğ) El sanatlarına ait örnekleri derlemek, koleksiyonlar ve müze oluşturmak.
h) Öğrenci, personel ve halka yönelik eğitim amaçlı özel günler düzenlemek.
ı) Merkez tarafından ya da Merkez aracılığı ile geliştirilen (tasarlanan) ürünlerin tanıtımı
ve pazarlanması ile değerlendirilmesini sağlamak, turizm ve tanıtıma yönelik ürün çeşitlemesi
ve sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek.
i) Tarihi değeri tespit edilen el sanatları ürünleri için koruma ve restorasyon çalışmaları
yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan ve alanında uzman öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre
karşı sorumludur.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri
yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık
etmek, alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden
oluşur. Diğer üyeler, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar
alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek.
b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları için karar almak.
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle
yapılacak projelere ve işbirliğine ait kararlar almak.
ç) Faaliyet raporunu ve çalışma programını düzenlemek.
d) Merkezin faaliyetlerinin etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe
uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun gerek görmesi ile Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulunun önerisi ve belirleyeceği esaslara göre en fazla beş kişi olmak üzere sürekli
veya geçici olarak Üniversitede görev yapan personel, kurum veya kuruluşların temsilcileri
arasından Rektör tarafından görevlendirilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir. Merkezin
kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunur. Merkez tarafından yapılan
çalışmaları değerlendirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MEYVECİLİK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MEYMER): Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde meyvecilik, meyve ve fidan
üretimi konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine
etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması
gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve ıslah yöntemlerini uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal
kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek
için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede meyvecilik, meyve ve fidan üretimi, araştırma ve uygulamaları ile ilgili
meslek yüksekokulları, fakülte ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun
yer, materyal ve hizmet sağlamak.
b) Meyvecilik, meyve ve fidan üretimi için gerekli altyapıyı kurmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.
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c) Meyvecilik, meyve ve fidan üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, danışmanlık
ve bilirkişilik hizmetleri vermek, bitkisel üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne
yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.
ç) Meyvecilik, meyve ve fidan üretimine ilişkin olarak kamu ve özel sektör ile işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek, gerektiğinde ortak olmak ve yapılan her türlü üretimi döner sermayeye ilişkin mevzuat kapsamında satışa sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve araştırma imkanlarını
geliştirmek.
e) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.
f) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.
g) Merkezin amacına uygun benzeri 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, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri
arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi
yönetmek.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak.
d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan
sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Ziraat Fakültesi
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere
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toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az ayda bir defa olağan olarak toplanır.
Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’ünün yazılı
müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve
salt çoğunlukla karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri
denetlemek.
c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak ve kararları almak.
ç) Döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda
karar almak.
d) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak.
e) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) İş yoğunluğu ve mevsime göre işçi sayısını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür ve Ziraat Fakültesi
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda Müdür
Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez salt
çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Taşınır ve taşınmaz varlıklar
MADDE 14 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde meyvecilik, meyve ve fidan üretimi
ile ilgili olarak bulunan her türlü alet, ekipman, makine ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını
Merkez hizmetlerinin kullanımına devir ve tahsis edebilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Okan Üniversitesinden:
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakülte,
konservatuvar ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile
sınavlar ve öğrenci işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans öğretim programlarının
düzenlenmesine, sınav ve başarının belirlenmesine, öğrenci kabulüne, öğrenime ara vermeye,
diploma ve unvanlara, staj ve bitirme çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim-öğretim çalışmaları: İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, proje, ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,
b) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirlediği
asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümünü ve diploma programını,
c) Eğitim-öğretim yılı: Kayıt dönemi, en az on dörder haftalık ders dönemi ve yarıyıl/yıl
sonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşan öğretim yılını,
ç) İlgili kurul: İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim
kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: İstanbul Okan Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
ı) Yaz okulu: İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına
ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini,
i) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Düzeyine İlişkin Esaslar
Ön lisans eğitim ve öğretimi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık her bir
eğitim ve öğretim programı bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Lisans eğitim ve öğretimi
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde ve konservatuvarda sekiz, on ve on
iki yarıyıllık her bir eğitim ve öğretim programı bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları eğitim-öğretim dili açısından aşağıda belirtilen üç gruba ayrılır:
a) Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlar.
b) Derslerin asgari %30'unun belirli bir yabancı dille verildiği karma programlar.
c) Eğitim-öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu programlar.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile eğitim-öğretim
dili tamamen yabancı dilde ve % 30 İngilizce olan ön lisans ve lisans programlarında bir yıl
süreli zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Eğitim-öğretim dili Türkçe programlara
kayıtlı öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edebilir.
(2) Ön lisans ve lisans programları yabancı dil eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.
(3) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilere
de uygulanır.
Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede yıllık eğitim-öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri ve bu maddede belirtilen diğer ücretler her yıl Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.
(2) Yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli eğitim-öğretim ücretine dâhil
değildir. Bu ücretler ayrıca belirlenir.
(3) Yaz okulu eğitim-öğretim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen ücretin dışında
belirlenir.
Burslar
MADDE 10 – (1) Öğrencilere tanınan burslar her eğitim-öğretim yılı başında alınan
Senato kararları çerçevesinde yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları
Kontenjanlar
MADDE 11 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl
Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen
sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca,
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre belli alanlarda yapılacak özel yetenek sınavı
sonucuna göre de öğrenci kabul edilir.
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Kesin kayıt
MADDE 13 – (1) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan
adayın ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla
kesin kayıt yaptırmak üzere Rektörlüğe başvurması gerekir. Özel yetenek sınavı ile kabul edilen
öğrenciler için bu süre Senato tarafından, kayıt için gerekli belgeler ÖSYM ve Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından belirlenir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin, Üniversite tarafından aslı görülerek aslı gibidir onaylı
örneği alınır. Askerlik durumu Milli Savunma Bakanlığı ile entegrasyon sonucunda görüntülenebilmektedir. İkametgâh ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal
edilir.
(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz,
yapılmış ise silinir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen esaslara ve Senato kararlarına göre yapılır.
Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 15 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu konudaki uygulama, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 16 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Üniversite içindeki fakülte, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişleri,
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Dikey geçiş yoluyla kabul
MADDE 17 – (1) Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından
mezun olanlar ile Üniversitenin ön lisans programlarından mezun olanların dikey geçiş sınavı
ile lisans programlarına geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yan dal-çift anadal programları
MADDE 18 – (1) Yan dal ve çift anadal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından
belirlenen esaslar uygulanır.
Kimlik
MADDE 19 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından o akademik yıla ait ve üzerinde geçerlik
süresi belirtilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. Bu kart süresi dolduğunda öğrencinin durumuna
göre yenisi ile değiştirilir. Kaybedilen ya da yıpranan kartların yerine yenisi verilir.
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Adres bildirimi ve tebligat
MADDE 20 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından
yapılan yazılı/elektronik duyuruları izlemekle yükümlüdürler.
(2) Öğrencilerin; e-posta/posta adreslerindeki değişiklikleri, öğrenci otomasyon sistemi
üzerinde öğrenci tarafından güncellenmek zorundadır. Bilgileri güncellenmeyen, yanlış veya
eksik adres girişi yapan öğrencilerin sistemde kayıtlı olan mevcut en son adreslerine tebligatın
yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
Öğrenim süresi
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, 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. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami
öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin yabancı dil öğrenim süresinden sayılıp sayılamayacağı
Senato tarafından belirlenir.
(4) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.
Akademik takvim
MADDE 22 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetlere ilişkin tarihleri kapsar. İkinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar olmak üzere iki
yarıyıl olarak planlanır. Ancak gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir.
b) Bir yarıyıl öğretim süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç en az on dört haftadır.
c) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz yarıyılı açılabilir.
Yaz okulu
MADDE 23 – (1) Yaz okulu, sınavlar dâhil yedi haftalık süreyi kapsayacak şekilde
aşağıdaki gibi düzenlenir:
a) Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki
toplam saatine eşittir.
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b) Yaz okulu, öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen
süre, öğrenim süresine eklenmez.
c) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine ve danışmanının onayına bağlıdır.
ç) Yaz okulu ücreti, yaz okulunda alınan derslerin eğitim-öğretim hizmetine karşılık
alınır.
(2) Yaz okulu ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim kapsamı
MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim programı, Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar
ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler,
proje, ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulamalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları, klinik uygulama kabul esasları,
zorunlu ya da seçmeli olup olmadıkları gibi hususlar ve gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının
esasları, bölüm önerileri temel alınarak fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulu kurulları
tarafından belirlenir ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
(3) Eğitim-öğretim programlarında öngörülen değişiklikler bu maddede belirtilen usuller ile belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen yarıyılın başından itibaren uygulamaya
alınır.
Akademik kayıt
MADDE 25 – (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini
yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden kayıt yapar. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci, öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
Akademik kayıt süresi
MADDE 26 – (1) Tüm öğrenciler, akademik kayıtlarını gerekli mali yükümlülüklerini
yerine getirerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan
mali kayıt yapmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Belirlenen süre içerisinde mali kaydını
yapıp, ders kaydını yapmayan öğrenciler de geç ders kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her
yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(2) Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler.
Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler,
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının
devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(3) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
(4) Kayıtsız öğrenciler, ön lisans için dört, dört yıllık lisans için sekiz, beş yıllık lisans
için on, altı yıllık lisans için on iki yarıyıl içinde herhangi bir yarıyılda, en geç ders eklemebırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte dekanlığına/meslek okulları/konservatuvar müdürlüklerine başvurdukları takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarıyıl/yıl geçerli olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak bir sonraki
yarıyıl/yıldan başlamak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.
Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışmanlık
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları kayıtlı bulundukları bölüm/program başkanlığı tarafından belirlenir. Zorunlu hallerde hafta sonunda ders/uygulama/laboratuvar/sınav yapılabilir.
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(2) Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için
ilgili bölüm/program başkanı tarafından yeterli sayıda akademik danışman görevlendirilir ve
bu isimler ilgili fakülte dekanlığı, konservatuvar ve meslek yüksekokul müdürlüklerine bildirilir.
(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ve ilgili
mevzuat hakkında yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten
çekilme işlemlerinde danışman onayı gerekir.
Kredi ve ders yükü
MADDE 28 – (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi; o ders için haftalık teorik ders
saati toplamına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların
haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir. Yıllık derslerde bir dersin toplam
kredisi iki katı olarak hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren hesaba katılır.
(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam kredisidir.
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü kayıtlı oldukları
akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür.
(3) Öğrenciler bir yarıyılda öncelikle başarısız olduğu FF ve/veya VF dersleri almak
zorundadır. Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan bir ders alabilir. Bir yarıyılda öngörülen ders yükü üzerine üst yarıyıllardaki dersler hariç, en fazla iki ders alınabilir. Sadece çift anadal öğrencileri,
dikey geçiş sınavıyla gelen öğrenciler ve mezuniyeti için gereken toplam kredinin % 60’ını
başarmış bulunan mezuniyet aşamasındaki lisans öğrencileri ile mezuniyeti için gereken toplam
kredinin % 30’unu başarmış bulunan mezuniyet aşamasındaki ön lisans öğrencileri sistem üzerinden ilave ders alabilirler.
(4) İlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında tamamen ders çakışması
durumunda o derse kayıt olunamaz, kısmen çakışma olması durumunda fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile derse kayıt olunabilir.
(5) Tekrarlanan bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(6) Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri
tekrar alabilirler.
(7) Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi öğrencilerin o derse ilişkin
hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik
çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve
ders saati dışındaki tüm çalışmalarını kapsar.
Ön koşul ders
MADDE 29 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden başarılması gereken derse
o dersin ön koşul dersi denir.
(2) Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.
(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.
(4) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama yaz okulu için de geçerlidir.
Ders ekleme-bırakma
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre
sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.
Dersten çekilme
MADDE 31 – (1) Öğrenciler dönemlik derslerden ilgili yarıyılın yedinci haftası sonuna
kadar, yıllık derslerden ise on dördüncü hafta sonuna kadar, kayıtlı oldukları bir dersten sistem
üzerinden başvuru yaptıkları takdirde danışmanlarının onayı ile çekilebilirler. Dersten çekilme
işlemleri aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Birinci yıl hariç, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.
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b) Öğrenciler kayıtlı oldukları tek dersten çekilemezler.
c) Öğrenciler öğrenimleri süresince aynı dersten yalnızca bir defa çekilebilirler.
ç) Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
Devam
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı
esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen
öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci
o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.
(2) Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu
olduğu süreler ile Türkiye'yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel
ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.
(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 33 – (1) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl
başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu
içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı/elektronik ortamda duyurur. Bir öğrencinin bir dersten
aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi,
yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait not ortalaması (GNO) ile yarıyıl/yıl sonu sınavında
aldığı not birlikte değerlendirilir. Klinik uygulamalarda ilgili klinikten gelen değerlendirme raporu ve devam durumu da dikkate alınır. Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu
içindeki ağırlığı %40'tan az %70'ten fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı
ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması
durumunda bu ağırlık en çok %40 olur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, normal eğitim programını
takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Proje, klinik
uygulama ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav
yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.
(2) Yıllık eğitim-öğretim yapan fakülteler hariç fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokullarında bütünleme sınavı uygulaması yapılmaz. Yıllık eğitim veren fakültelerde yıl sonu
sınavı sonrasında başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı
yapılır. Yıl sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavından alınan not, başarı notunun hesaplanmasında yıl sonu sınavı notu
yerine geçer.
(3) Yıl sonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje, klinik uygulama
ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.
(4) Yıllık eğitim yapan fakülte öğrencileri ancak ilgili yılda kayıtlı oldukları derslerin
bütünleme sınavına girebilirler.
(5) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.
(6) Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.
(7) Mazeretli oldukları günlerde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
(8) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
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(9) Uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılan programlarda gözetimsiz yapılan ölçme
değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, %20'den fazla olmayacak şekilde ilgili
birim kurulu kararıyla belirlenir.
(10) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğünde saklanır ve beşinci yılın sonunda
imha edilir.
Sınav esasları
MADDE 34 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler
ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek en geç
sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.
(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek, sınava girerken
yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.
(3) Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılabilmesi için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış olması,
b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olması,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80'ine katılmış olması,
ç) Varsa, dersin diğer koşullarını yerine getirmesi,
gerekir.
(4) Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili
belgeler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiş
olup olmadığı değerlendirilerek kabul edilir:
a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar,
b) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar. Bu raporlar
hakkında tereddüt oluşması halinde Üniversitenin Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi hastaneleri, hakem kurum olarak görev yapar.
Sınavların yapılışı
MADDE 35 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen
öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya
diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.
(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav
sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini
belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almama veya sınav salonundan çıkarma yetkisine sahiptir.
(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili
dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.
(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğü tarafından sağlanır.
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Sınav düzenini bozucu hareketler
MADDE 36 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri
diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs
eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde
olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan
sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 37 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve yıllık eğitim yapan fakülteler için
bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğrenci otomasyon
sisteminde öğretim elemanınca ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının
sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere fakülte dekanlığına/konservatuvar/meslek
yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul
edilmez. İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen
yedi iş günü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.
(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi halinde ilgili fakülte dekanı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak
üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurar. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır ve ilgili fakülte
dekanlığı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirir. İkinci itiraz, birinci itiraz
sonucunun bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde yapılır.
(3) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik
kazanır.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 39 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir;
bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe
bildirilir. Öğrencilere ait tüm not listeleri on yıl süre ile saklanır.
(2) Notlar ve diğer işaretler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:
a)
Yarıyıl/Yıl Ders Notu
Katsayı
AA
4,00
BA
3,50
BB
3,00
CB
2,50
CC
2,00
DC
1,50
DD
1,00
FF
0,00
VF
0,00
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b)
Diğer Notlar -İşaretler
G-Geçti
T-Transfer
ERA-Erasmus
E-Eksik
R-Tekrar alınan ders
K- Kaldı
Ç- Dersten çekilme
AG-Akademik Gelişim
(3) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar
almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders,
değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve
kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır.
b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler
yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması (GNO) hesabında FF
notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam
edilmesi zorunludur.
c) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl
sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir
ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF'ye dönüşür.
ç) G notu; Üniversite içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan
veya alınmış başarılı olunan ve not karşılığı olmayan dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış başarılı olunan ve not karşılığı olmayan dersler için kullanılır. Bu dersler kredi
toplamına eklenir, not ortalamasını etkilemez.
d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir.
Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.
e) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin
notlar ortalamaya katılır.
f) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel
not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.
g) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler
ile Üniversitede alınmış ve not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen
ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.
ğ) AG işareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve
ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir.
h) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde
yer verilmekle birlikte bu dersler kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.
ı) O.K.D. notu; sadece AKTS’ye dâhil edilen, yerel krediye ve GANO/YANO hesabına
katılmayan ders notudur.
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Başarı
MADDE 40 – (1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 39 uncu maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının
o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamış
olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu
tüm derslerin kredi saatlerinin 39 uncu maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan
dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır,
öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilirken, mezuniyet not çizelgesinde tekrarlanan dersler için son aldığı not gösterilir. Ortalamaların (GNO) hesabında virgülden sonra
iki basamak yürütülür. GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.
Engelli öğrenciler
MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 33 üncü maddede belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek
gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Bitirme Çalışmaları, Stajlar, Mezuniyet ve Diploma
Bitirme çalışması
MADDE 42 – (1) Bitirme çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi
ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağı
ve bitirme çalışmasına ilişkin esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Staj
MADDE 43 – (1) Staj; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz
aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Stajlara ilişkin esaslar ilgili fakülte/konservatuvar/meslek
yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin,
aynı zamanda staj uygulamasının da “bir ders” kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına
katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu olan, sorumlu oldukları
stajlardan kredili stajlar için kredi başı ücreti, kredisiz stajlar için ücret alınmadan bir ders kabul
edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacaktır.
Mezuniyet
MADDE 44 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için
ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not
ortalamasının (GNO) en az 2,00 olması gerekir.
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(2) Lisans programlarında yedinci yarıyılın (yıllık eğitim veren fakülteler hariç), ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini
başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç 4 yılın, ön lisans programlarında
hazırlık hariç 2 yılın, tüm mali hükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile 2,00 not ortalamasını (GNO) sağlayan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.
(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GNO’su 4,00 üzerinden 3,003,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi
verilir.
Not yükseltme sınavı
MADDE 45 – (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00
GNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarını
takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders
için not yükseltme sınavı açılır.
(2) Not yükseltme sınavında alınan not dersin nihai notu olarak not çizelgesinde işlenir.
(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 GNO sağlayamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl/yıl sonu sınavları sonrasındaki bir ay içerisinde istedikleri bir dersten
not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.
Tek ders sınavı
MADDE 46 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi
kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 GNO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin
koşullarını yerine getirmek kaydıyla fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulları ilgili yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını)
takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.
(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren
fakülteler için bütünleme sınavı) sonunda bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir
öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.
(3) Tek ders sınavında alınan not dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.
(4) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.
(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen
yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.
Diploma
MADDE 47 – (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayan, mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere diploma verilir. Lisans
diplomalarında dekan/konservatuvar müdürü ile Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek
yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.
(2) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel
not ortalamalarının (GNO) en az 2,00 olması halinde, talep ettikleri takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ve 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenen esaslara göre ön
lisans diploması alabilirler.
(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları 2547 sayılı Kanun ve Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.
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(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenci e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi alabilir ya da talebi üzerine ıslak imzalı belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, gazete
ilanı ve dilekçe ile başvurulması koşuluyla, yeni geçici mezuniyet belgesi/diploma hazırlanır.
Bu durumda, diploma arkasında kaçıncı nüsha olduğu belirtilir. Diploma öğrencinin kendisine
veya yasal vekiline imza karşılığı teslim edilir.
Diploma eki
MADDE 48 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart
diploma eki bilgileri yer alır.
(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesilmesi, Öğrenimine İzinsiz Ara Verme ve Kayıt Dondurma
İlişik kesilmesi
MADDE 49 – (1) Öğrencinin Üniversiteyle ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Kaydının silinmesini talep etmesi.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış
olması.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler içinde katkı payı veya
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl
üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin
geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundan resmî yazı gelmesi ve öğrencinin dilekçe vermesi.
d) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğretim dili tamamen veya kısmen
yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.
(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasından kendisine ait belgeleri geri alabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı
herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.
(3) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir.
Öğrenime izinsiz ara verme
MADDE 50 – (1) Öğrenciler izinsiz ve mazeretsiz olarak kayıt yenilememeleri halinde
öğrenimlerine ara vermiş olurlar ve kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler YÖKSİS Veri Tabanında beklemeli öğrenci durumunda görünürler. Kayıtsız statüye geçen
öğrenciler hakkında 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının hükümleri uygulanır.
Öğrenime yeniden devam etme
MADDE 51 – (1) Kayıtsız statüye geçen öğrenciler, öğrenimlerine devam etmek için
başvurduklarında 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
Kayıt dondurma
MADDE 52 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl boyunca öğrenimine
ara vermesine izin verilebilir:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının
bulunması.
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b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek
zorunda kalmış olması.
c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması.
d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.
e) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.
(2) Kayıt dondurma başvuruları, zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci
haftası sonuna kadar, yıllık eğitim veren fakültelerde ise en geç on dördüncü hafta sonuna kadar
yapabilirler.
(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını, yıllık öğrencilerde ise iki yılı aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl/iki yıl kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına
katılmaz.
(4) Bu maddede belirtilen nedenlerle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler kayıt dondurulan sürenin öğrenim ücretinin yarısını öder.
(5) Anadal programında kayıt donduran öğrenci ikinci anadal ve yan dal programında
da kayıt dondurmuş sayılır.
Kayıt dondurmanın sona ermesi
MADDE 53 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda
öğrenimlerine devam ederler.
(2) Sağlık nedeniyle kayıt dondurmalarına izin verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri
gerekir.
(3) Kaydı dondurulmuş olan öğrenciler kayıt dondurdukları yarıyıl/yıl süresi kadar izinli
sayılacaklardır. İzinli sayıldıkları süre sona erdiğinde takip eden yarıyıl/yıl için tekrar mali ve
ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Disiplin
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 1/11/2015 tarihli ve 29519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okan
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEYELAN UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma/proje grupları: Merkezin çalışma/proje gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları
Merkezin amacı ve etkinlik alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölge, kır/kent ölçeğinde doğal ve doğal olmayan
kütle hareketi (heyelan, çığ, kaya düşmesi) ve sel-taşkın sorunlarına yönelik projeleri uygulamak; kentsel/kırsal alan planlaması ve tasarım faaliyetlerini yürütmek; kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen işbirliği tekliflerini koordine etmek ve alana ilişkin bilimsel
araştırma ve uygulamalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlamaktır.
(2) Merkezin, Üniversite bünyesinde fakülte ve enstitüler ile Üniversite dışındaki ilgili
diğer kurum ve kuruluşlarca işbirliği içindeki etkinlik alanları şunlardır:
a) Kütle hareketleri (heyelan, çığ, kaya düşmesi) konusuna yönelik bilimsel ve teknik
araştırma çalışmalarını düzenlemek, yürütmek, yönetmek ve koordine etmek.
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b) Kütle hareketleri konusunda, yurt içi ve yurt dışında bulunan organizasyonlarla işbirliği yapmak.
c) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.
ç) Doğal ve yapılı çevreye ilişkin planlama ve tasarım süreçlerini yönetmek, ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak.
d) Yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşların araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş
değerlendirme ve organizasyonu, bilirkişi hizmetleri, çeşitli plan, proje ve benzeri taleplerini
karşılamak.
e) Uygulama ve araştırmalar için gerekli görülen araç, gereç, makine ve teçhizatı yurt
içi veya yurt dışından kiralamak/satın almak.
f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.
g) Araştırma ve uygulama sonuçlarının eğitim ortamına geri beslemesini sağlayarak,
bu ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirerek lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime katkıda bulunmak.
ğ) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak.
h) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapmalarına
yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.
ı) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü
iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,
dergi vb. yayımlarda bulunmak.
i) Araştırma, bilimsel yayın ve sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek
araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve
bu protokollerin yürütülmesini denetlemek.
j) Sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına destek olmak.
k) Merkezin görev tanım ve kapsamına uygun, Rektör veya Yetkili kurullarca verilecek
çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi ile en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları
arasından en çok bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiği
zaman, yardımcının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.
ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve
sonuçlandırmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün
onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil kütle hareketi sorunları alanında çalışma ve uygulamalarda bulunmuş öğretim üyeleri arasından, en az biri Üniversite dışından olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezde kurulacak çalışma/proje gruplarını ve Danışma Kurulunu oluşturmak.
c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki
proje ve istemleri değerlendirmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje,
analiz ve inceleme yapmak.
d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
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Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve
konularda öneri ve görüş almak amacıyla oluşturulur. Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi
olan öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri; kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri;
diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri; alanında başarılı özel sektör kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, çevre, bölge ve kır/kent ölçeğinde çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla 20 üyeden oluşur. Danışma Kurulunda Merkezin
bir önceki dönem Yönetim Kurulundan bir üye yer alır. Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve
en az yılda bir kez olmak üzere toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma/proje grubu
MADDE 13 – (1) Çalışma/proje grupları, Merkezde yürütülen projelerde çalışacak
Üniversite akademik personeli ile diğer üniversite ve kuruluşlardan aktif olarak çalışacak elemanlardan oluşur. Müdür, proje/çalışma gruplarının doğal üyesidir. Proje grupları Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulur.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Araç ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin araç ihtiyacı, ihtiyaç halinde Rektörlük tarafından arazi
koşullarında kullanılabilecek araçlar vasıtasıyla karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE SANAT ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜSAM): Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; düşünce ve sanat konularında araştırmalar yapmak, bu amaçla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinlerarası çalışmalar ve projeler yapmak ve önerilen projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası ilgili kurum
ve kuruluşlarla akademik işbirlikleri yapmak, araştırma projelerini maddi destekler, yayınlar,
seminerler, sempozyumlar ve atölyeler aracılığıyla geliştirmek ve desteklemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, düşünce ve sanat konularını ilgilendiren interdisipliner çalışmaları desteklemek.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal
veya uluslararası eğitim programları oluşturmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
ç) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak.
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d) Sergi, gösteri, konser, festival gibi her türlü sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemek
veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
e) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
f) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında
çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.
g) Amacına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi ve dokümantasyon merkezi kurmak.
ğ) Merkez adına süreli-süresiz yayın hazırlayarak yayımlamak.
h) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim
deneyimi bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından
önereceği bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yıllık çalışma ve bütçe raporunu değerlendirmek
ve değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli
ve etkin çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen beş üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararları toplantıya
katılanların oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur,
ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul
ve esasları belirlemek.
c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet ve bütçe raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ve bütçesini hazırlamak.
d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın
çalışma programını hazırlamak.
e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
saptamak.
f) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından; Merkezin
amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman
ve deneyimli kişileri Danışma Kurulunda görevlendirebilir. Danışma Kurulunda resmî veya
özel kuruluş elemanları da görevlendirilebilir. Danışma Kurulu en çok on beş üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine çoğunluk koşulu aranmadan toplanır. İhtiyaç durumunda şehir dışındaki üyeler telekonferans yöntemiyle toplantılara
katılabilirler.
(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, özellikle yeni faaliyetler konusunda, ulusal
ve uluslararası düşünce ve sanat etkinliklerine, bu konulardaki projelere, ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin konularda tavsiye
niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezde çalışacak araştırmacıların görevlendirilmesinde önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PİYASA İŞLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa
İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EPİAŞ’ın gelir düzenlemelerine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (ğ), (h), (ı) ve
(i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Fırsat maliyeti oranı: Tarifesi düzenlemeye tabi şirketler için uygulaması devam
eden güncel reel getiri oranlarından hareketle Kurul tarafından belirlenen oranı,”
“e) Düzenlenmiş işletme gideri (DİG): EPİAŞ’ın faaliyeti ile ilgili olan ve PİGT hesabında dikkate alınan işletme giderlerini,”
“ğ) Piyasa işletim gelir tavanı (PİGT): EPİAŞ’ın bir tarife yılında toplayacağı gelirin
üst sınırını,
h) Tarife teklifi: Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Kurul onayına sunulan,
PİGT’nin karşılanması için uygulanacak piyasa işletim ücreti ile uygulamaya ilişkin yöntem
bildiriminden oluşan teklifi,
ı) Yatırılan sermaye: EPİAŞ’ın kuruluş aşamasında bilançosunda yer alan ödenmiş sermaye tutarını,
i) Yatırılan sermayenin fırsat maliyeti (YSFM): Yatırılan sermayenin TÜFE oranında
güncellenmesiyle elde edilen tutara, fırsat maliyeti oranının uygulanması ile hesaplanan tutarı,”
“k) Piyasa işletim ücreti: Piyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken
gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli,
l) Yöntem bildirimi: EPİAŞ tarafından sunulan ve ilgili tarife dönemi boyunca uygulanmak üzere Kurul onayıyla yürürlüğe giren düzenlemeyi,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında sağladığı hizmetler
neticesinde oluşan maliyetlerden hareketle hesaplanan PİGT’nin piyasa işletim ücreti ile karşılanması esastır. PİGT aşağıdaki eşitliğe uygun olarak hesaplanır:
PİGTt= YSFMt + DİGt + ARGEt + GFDBt-2
PİGTt

: t tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanını,

YSFMt

: t tarife yılı için hesaplanan YSFM değerini,

DİGt

: t tarife yılı için öngörülen DİG tutarını,
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ARGEt

: t tarife yılı için öngörülen ARGE tutarını,

GFDBt-2

: (t-2) tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanı ile (t-2) tarife yılında

gerçekleşen piyasa işletim geliri arasındaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak hesaplanan değerini,
ifade eder.
(2) EPİAŞ, tek sunucu olarak sağladığı temel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu
geliri ve bu gelirin karşılanmasını sağlayacak piyasa işletim gelir tavanı kalemlerine ilişkin tarife teklifini Yönetim Kurulu kararı ile oluşturur ve Kurul tarafından onaylanmak üzere Kuruma
sunar.
(3) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler dışında, faydalanılması zorunlu olmayan hizmetler ile ilgili bedeller ise Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve Kurumun bilgisine sunulur. EPİAŞ’ın bu kapsamdaki gelirleri, ilgili
hizmetler için EPİAŞ tarafından katlanılan maliyetlerin ayrıştırılmış olması koşuluyla, GFDB
hesabında dikkate alınmaz.
(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetler hariç olmak üzere, ilgili mevzuat kapsamında
EPİAŞ’a verilen görevlerle ilgili öngörülen ek maliyetler gelir tavanı içerisinde ya da gelir tavanı dışında tutularak katılımcılara yansıtılabilir. Söz konusu maliyetlerin katılımcılara piyasa
işletim gelir tavanı dışında tutularak yansıtılması halinde EPİAŞ’ın bu kapsamda elde ettiği
gelirler, ilgili hizmetler için EPİAŞ tarafından katlanılan maliyetlerin ayrıştırılmış olması koşuluyla, GFDB hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulanacak
bedel ve komisyonlar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan tarife teklifi”
ibaresi “Tarife teklifi” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibaresi “gerekli”
olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) EPİAŞ, tarife çalışmalarına baz olacak veri, bilgi ve belgeler ile bu Tebliğe uygun
olarak hazırlayacağı tarife teklifi ve Yöntem Bildirimini yeni tarife dönemi başlamadan en geç
2 (iki) ay önce Kuruma sunar. Tarife teklifinde sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya
ek bilgi, belge ve çalışmaya ihtiyaç duyulması hâlinde, Kurum tarafından EPİAŞ’a gerekli bilgilendirme yapılarak eksikliklerin belirlenecek süre içerisinde giderilmesi istenir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibaresi “gerekli” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/12/2015

29570

15 Aralık 2019 – Sayı : 30979

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

—— • ——

10977/1/1-1

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/2/1-1
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/3/1-1

—— • ——

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/4/1-1
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/5/1-1

—— • ——

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/6/1-1

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

15 Aralık 2019 – Sayı : 30979

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/7/1-1

—— • ——

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/8/1-1
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10977/9/1-1

—— • ——
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10980
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

10849

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

10850

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10851
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins
Ve Miktar Bilişim Malzemesi teknik şartnamesine ve HP, Dell, Lenovo ve Fujitsu markalarından
birine uygun, olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç
zarfla birlikte teknik şartname, Markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2.
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 23.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu
inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve HP, Dell, Lenovo ve Fujitsu
markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
11058/1-1
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6 ADET KAYNAK SUYUNUN 5 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel
Müdürlüğünden:
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
Bursa İli İnegöl İlçesi, Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde Yer Alan 6 Adet Kaynak
Suyunun 5 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi
uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihaleye konulmuştur.
6 adet su kaynağından kiraya verilecek toplam debi miktarı Q= 7,62, lt/sn’dir.
İhalesi 30/12/2019 Pazartesi günü Saat 11:00 ’da Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi
Bulvarı No:6 D Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.
Tahmini bedeli 3.515.864,19 TL/Yıl +KDV 'dır.
İhale dökümanı Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6 K Blok 16190 AcemlerOsmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir
veya KDV dahil 250,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus
cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,
ihalenin veya ilk ilanın yayınlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi vermesi,
4- En az 105.475,93 TL tutarında geçici teminat,
5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),
Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya
tüzel kişilerin her birinin 2. ve 3. maddedeki belgeleri vermeleri gerekmektedir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp
yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur.
ADRES
BUSKİ Genel Müdürlüğü
Acemler/BURSA

:

TELEFON: 0(224) 2702830/2410
10856/1-1
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DİKEY TİP SİRKÜLASYON SUYU POMPALARINA AİT YEDEK
MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nden:
İşletme Müdürlüğü (A) tarafında Bulunan Dikey Tip Sirkülasyon Suyu Pompalarına
Ait Yedek Malzemelerin Temini İşi
İHALE KAYIT NUMARASI
: 2019/646318
1-) İDARENİN :
a ) Adresi
: P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No
: Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat)
Faks : (0212) 875 91 10-13
c ) Elektronik posta adresi
: ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği
: İşletme Müdürlüğü (A) Tarafında Bulunan 6
Adet Ingersoll-Rand Marka Dikey Tip
Sirkülasyon Suyu Pompalarına Ait Yedek
Malzemelerin
Temini
İşi
(Ekli
Teknik
Şartnameye Göre)
b)Türü
: Mal alımı.
c) Dosya No
: 2019 / 23
d) Şartname Bedeli
: 50,00 TL
e) Hizmetin Teslim Yeri
: EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme
Müdürlüğü
f) İşin Süresi
: Sözleşmeyi müteakip 240 (İkiyüzkırk) takvim
günüdür.
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer
: EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme
Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati
: 06 / 01 / 2020 Pazartesi günü - Saat 15:00’te
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı adresten
temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz
VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale
edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları
adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması
zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 06/ 01 / 2020 Pazartesi günü; saat 15 : 00’e kadar
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya
tamamen vermekte serbesttir.
7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
11056/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.06.2019 tarihli ve 13-1-184 sayılı kararı
ile satışa sunulması kararlaştırılan, Aşağıdaki tabloda özellikleri, Muhammen Satış Bedeli ve
Geçici Teminat Bedeli yazılı olan tapuya İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10
no.lu parselde kayıtlı 1.017,04 m² yüzölçümlü, imar planında yükseklik 18.50 m. blok nizam 7
katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış olan "arsa" nitelikli taşınmazın, tanzim
olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca
KAPALI TEKLİF USULÜ ile tamamı peşin olarak ödenmek üzere satışı yapılacaktır.
S.

İlçe /

Ada

No.

Mahalle

Parsel

1

İlkadım/

7916 / 10

Niteliği
Arsa

Arsa

Alanı

Payı

(m²)

Tam

1.017,04 m²

2019 Yılı

Geçici

Muhammen

Teminat

Satış Bedeli

Bedeli

15.255.600,00 TL

457.668,00 TL

Kılıçdede

- İhalede artırım (yarışma) yukarıdaki tabloda yazılı olan muhammen satış bedeli
üzerinden yapılacaktır.
2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) yatırılarak, alınacak
makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.
3-Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve
İstimlâk Dairesi Başkanlığına şahsen veya 362 431 60 90 / 1133– 1152 - 1153 no.lu telefonlar ile
başvuruda bulunabileceklerdir.
4- Bahse konu İhale 23.01.2020 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.00’de Büyükşehir
Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) İstekli gerçek kişi ise:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi,
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,
d) Adres Beyannamesi,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noterde
düzenlenen vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen
değerler )
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair
belge,
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
i) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.
B) İstekli tüzel kişi ise:
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen
faaliyette olduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketi temsile yetkili olduğuna
dair belge ve imza sirküleri veya şirketin vekili olarak katılacakların ise noterde düzenlenen
vekâletname ve imza sirküleri,
c) Tebligat için adres gösterilmesi, telefon bildirilmesi,
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d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen
değerler )
e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
g) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.
C) Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında
belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.
6- Teklifler İhale günü olan 23.01.2020 Perşembe günü Saat:15.00’e kadar, sıra
numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir.
-Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu,
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.00’e kadar Komisyon
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin
alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.
10910/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak
öğretim üyesi alınacaktır.
Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik
belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2.Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3.Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya
da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul
edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
AKADEMİK ÜNVANI: Profesör
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Lisans ve/ya yüksek lisans derecesini Fransızca Dili Eğitimi ve
Eğitim Teknolojisi alanında ve lisansüstü derecelerinden birini (yüksek lisans veya doktora) yurt
dışında Fransızca eğitim veren bir bölümde tamamlamış, Çeviribilim bölümlerinde en az on yıl
akademik Fransızca toplum çevirmenliği ve/ya dil, çeviri ve çeviri teknolojisi dersi vermiş ve
çeviri alanında tez yönetmiş olmak
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
10963/1-1
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Türk Standardları Enstitüsünden:

10857/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

10964/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

10965/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

10992/1-1
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına eleman alınacaktır.
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma
Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik
Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca
araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat
eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde
devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 7 adet PDF formatında hazırlanmış olan
Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet
Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için
olacak),
3-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4-Adli Sicil Kaydı,
5-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7-Kimlik Fotokopisi
8-Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik
Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 adet PDF formatında
hazırlanmış olan Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet
Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için
olacak),
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2-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3-Adli Sicil Kaydı,
4-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6-Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kimlik
Fotokopilerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının
internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik
Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,
Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Yayın
Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 5 adet PDF formatında hazırlanmış olan Flash
Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR:
1-İlan

edilen

bütün

ünvanlar

için

Yabancı

Ülkelerden

alınan

diplomaların

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları
gerekmektedir.
3-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5-Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili
birimlere yapılacaktır.
6-İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15. gündür.
7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8-Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama
Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9-2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik

kota

bulunmamaktadır.

kapsamında

başvuru

yapılabilecek

Doktor

Öğretim

Üyesi

kadrosu
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10-Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan
Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik
Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11-İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
DUYURULUR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Nöroloji

PROFESÖR

1

DOÇENT

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

DOÇENT

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

ÖĞRETİM

Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları
alanında deneyimli olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ
Mali Hukuk
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DOKTOR
1

ÜYESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Yönetimi ve

DOÇENT

1

Organizasyon

Kurumsal itibar alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Oryantalizm ve Medya ile Medya ve
Genel Gazetecilik

PROFESÖR

1

Ötekileştirme alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

DOKTOR
Genel Gazetecilik

ÖĞRETİM

1

ÜYESİ
İletişim Sosyolojisi

DOÇENT

İletişim Hukuku ve Yerel Gazetecilik alanlarında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DOKTOR
Türk Din Musikisi

ÖĞRETİM

1

ÜYESİ
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İmmünoloji

DOÇENT

1

10990/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2019, 14/11/2019, 21/11/2019 ve 28/11/2019 tarihli
Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
lisans verilen ve lisansı sona erdirilen/iptal edilen tüzel kişiler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07/11/2019 tarihli ve 8919-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Akçaağaç Enerji Üretim Anonim Şirketi Anonim Şirketi’ne “Elazığ Biokütle
Enerji Santrali” projesi için, 15 (onbeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
07/11/2019 tarihli ve 8919-2 sayılı Kurul Kararı ile;
TPCL Yenilenebilir Enerji Üretim Şirketi’ne “Kula Yenilenebilir Enerji Üretim
Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
07/11/2019 tarihli ve 8919-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Bereket Jeotermal Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kızıldere
JES” için verilen 17/07/2003 tarihli ve EÜ/163-3/311 numaralı üretim lisansı
07/11/2019 tarih itibariyle sona erdirilerek, Bereket Enerji Üretim Anonim
Şirketi’ne “Kızıldere JES” için, 07/11/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, sona
erdirilen 17/07/2003 tarihli ve EÜ/163-3/311 sayılı üretim lisansının devamı
mahiyetinde, 17/07/2052 tarihine kadar geçerli olacak, 32 (otuziki) yıl 8 (sekiz) ay 10
(on) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
07/11/2019 tarihli ve 8919-16 sayılı Kurul Kararı ile;
Akın Holding Anonim Şirketi’ne “Örlemiş RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
07/11/2019 tarihli ve 8930-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Onat Enerji Yatırım Anonim Şirketi’ne “Akyurt BES” projesi için, 49 (kırkdokuz)
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
14/11/2019 tarihli ve 8931-1 sayılı Kurul Kararı ile;
2BZ BES Elektrik Üretim A.Ş.’ye “2BZ BES Çubuk Biyogaz Santralı” projesi için,
30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
14/11/2019 tarihli ve 8931-9 sayılı Kurul Kararı ile;
STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi’ne 20
(yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
14/11/2019 tarihli ve 8931-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Arasa Gıda Perakende Yatırım ve İşletme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 20
(yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
14/11/2019 tarihli ve 8931-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Güce Tekkeköy Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye “Güce Reg ve HES” projesi
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
21/11/2019 tarihli ve 8940-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye “Tepekışla Barajı ve HES” üretim
tesisi için verilen 15/11/2012 tarihli ve EÜ/4120-2/2470 numaralı üretim lisansı
21/11/2019 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
“Tepekışla Barajı ve HES” üretim tesisi için, 21/11/2019 tarihi itibariyle 41 (kırkbir)
yıl 11 (onbir) ay 24 (yirmidört) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim
lisansı verilmiştir.
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21/11/2019 tarihli ve 8940-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Koçlu HES” üretim tesisi için
verilen 08/06/2007 tarihli ve EÜ/1217-3/868 numaralı üretim lisansı 21/11/2019 tarihi
itibariyle sona erdirilerek, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Koçlu HES”
üretim tesisi için 21/11/2019 tarihi itibariyle 36 (otuzaltı) yıl 6 (altı) ay 18 (onsekiz)
gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
21/11/2019 tarihli ve 8941-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi”
projesi için verilen 12/10/2017 tarihli ve EÜ/7360-1/03768 numaralı üretim lisansı
Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
21/11/2019 tarihli ve 8941-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne (EÜAŞ) “Ahiköy II HES”
üretim tesisi için, 19/11/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8949-8 sayılı Kurul Kararı ile;
ITC-KA Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “ITC Yenikent Enerji Üretim Tesisi”
projesi için, 31 (otuzbir) yıl, 9 (dokuz) ay, 20 (yirmi) gün süreli üretim lisansı
verilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8949-11 sayılı Kurul Kararı ile;
Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilen 18/05/2005 tarihli ve EÜ/48971/546 numaralı üretim lisansı Kurul Kararı tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8949-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Fokus Enerji Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı
verilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8949-14 sayılı Kurul Kararı ile;
Bon Elektrik Tedarik İthalat İhracat Anonim Şirketi’ne verilen 05/05/2016 tarihli
ve ETS/6257-3/03499 numaralı tedarik lisansı sona erdirilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8949-15 sayılı Kurul Kararı ile;
HNC Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verilen 24/03/2011 tarihli ve
ETS/3127-41/1894 numaralı tedarik lisansı sona erdirilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8951-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Karayel Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Vize-2 RES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
10991/1/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun
21/11/2019 ve 28/11/2019 tarihli Kararlarıyla
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

1

2

3

21/11/2019 tarihli ve 8944-1 sayılı Kurul Kararı ile
Dap Kimya İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 10 (on) yıl süreli
Madeni Yağ Lisansı verilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8956-1 sayılı Kurul Kararı ile
TESS-SAN Genel Endüstri Maddeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne,
10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir.
28/11/2019 tarihli ve 8956-2 sayılı Kurul Kararı ile
Sann Madeni Yağ Geri Dönüşüm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne, 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Libya Devleti’nin 16 Yaşından Küçük ve 55 Yaşından Büyük Umuma Mahsus
Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde
Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Vize Muafiyeti
Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1834)
–– Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1835)
YÖNETMELİKLER
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
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