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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Bilim Üniversitesinden:
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimi, iş-

leyişi, akademik organları ve idari birimlerinin görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimine, idari ve

akademik işleyişine, görevlerine, akademik organlarına, idari birimlerine, öğretim elemanlarına,
öğrencilere ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
203 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Üniversitenin fakülte, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, yüksekokul ve

meslek yüksekokulunu,
b) Başkan: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Birim yöneticisi: Üniversitenin akademik ve idari biriminin görevlerinden sorumlu

olan amirleri,
ç) Bölüm: Üniversitenin akademik birimlerindeki bölümleri,
d) Bölüm başkanı: Üniversitenin akademik birimlerinin bölüm başkanlarını,
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e) Dekan: Fakültelerin dekanlarını,
f) Enstitü: Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 
g) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,
ğ) Fakülte kurulu: Fakültelerin fakülte kurullarını,
h) Fakülte yönetim kurulu: Fakültelerin yönetim kurullarını,
ı) Genel Sekreter: Ankara Bilim Üniversitesi Genel Sekreterini,
i) Hukuk Müşaviri: Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Müşavirini,
j) İdari birim: Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapan Üniversitenin idari ve destek

birimlerini,
k) Kurucu Vakıf: Türkiye Verimlilik Vakfını,
l) Kurucu Vakıf Mütevelli Heyet: Türkiye Verimlilik Vakfı Mütevelli Heyeti,
m) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu: Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulunu,
n) Merkez: Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerini,
o) Meslek yüksekokulu: Üniversitenin meslek yüksekokullarını,
ö) Müdür: Üniversitenin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araş-

tırma merkezlerinin müdürlerini,
p) Mütevelli Heyet: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
r) Öğretim elemanları: Üniversitede ders veren öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve

araştırma görevlilerini,
s) Program: Üniversitenin akademik birimlerindeki programları,
ş) Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,
t) Senato : Ankara Bilim Üniversitesi Senatosunu,
u) Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
v) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyete ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen

koşullara uygun, Devlet memuru olma niteliklerine sahip, en az üçte ikisi lisans düzeyinde
yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Devlet üniversite-
lerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla,
Mütevelli Heyette görev alabilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve
bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların
sayısı Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması
halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez. Rektör dışındaki Üni-
versite personeli Mütevelli Heyette görev alamaz. 

(3) Mütevelli Heyet üyeleri Kurucu Vakıf Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süreliğine
seçilir. Dört yıllık görev süresi dolan Mütevelli Heyet üyeleri yeniden seçilebilir. Mütevelli
Heyet üyelerinden birinin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevden ayrılması
ya da Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değiştirilmek istenmesi durumunda, ayrılan
üyenin görev süresini tamamlamak üzere Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile yeni bir üye
seçilir.
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(4) Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup Mütevelli Heyet Başkanlığına seçile-
mez. Rektör, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. 

(5) Seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
seçilmelerini/değişikliklerini izleyen otuz gün içinde YÖK’e bildirilir. 

(6) Mütevelli Heyet yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyetin top-
lantı nisabı, Mütevelli Heyet üyelerinin salt çoğunluğudur; kararlar, katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. 

(7) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar,
bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve
Mütevelli Heyet üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(8) Mütevelli Heyet, harcama yetkisi dâhil yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü öl-
çüde ve sürede; Başkana, üyelerine ve Üniversite yöneticilerine devredebilir. Üniversite adına
kullanılacak her türlü temsil ve ilzam yetkileri, Mütevelli Heyet kararıyla belirlenen üyelerinden
en az ikisinin müşterek imzası ile kullanılır. Diğer yazışmalar ve bilgilendirme yazıları ise yetki
devri çerçevesinde, Başkan, Rektör, Genel Sekreter ya da ilgili yönetici tarafından imzalana-
bilir. Bu husus Mütevelli Heyet tarafından çıkarılacak görev, çalışma, yetki devri ve imza yet-
kileri yönergesi ile belirlenir. 

(9) Mütevelli Heyet yetkilerin bir kısmını üyelere devredebilir. Ayrıca, üyeleri arasında
görev dağılımı yapabilir, üyelere ihale yetkilisi, izleme ve denetim görevi verebilir. 

(10) Mütevelli Heyet, gerek duyulması halinde; hukuki, akademik, idari ve mali konu-
larda ve Üniversitenin idari ve mali denetiminde kendine yardımcı olmak, YÖK ile koordinas-
yonu sağlamak üzere, danışmanlık hizmetleri satın alabilir, tam zamanlı ya da yarı zamanlı da-
nışman görevlendirebilir, danışma kurulu kurabilir. Bu çerçevede danışma hizmeti verenler,
oy hakları olmaksızın Başkanın daveti üzerine, görüş vermek üzere Mütevelli Heyet toplantı-
sına iştirak edebilirler.

(11) Bir yıl içinde yapılan olağan ya da olağanüstü iki toplantıya geçerli mazeret sun-
maksızın katılmayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği herhangi
bir nedenle sona eren üyenin yerine Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir üye se-
çilir.

(12) Mütevelli Heyetin raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek. 
b) Üniversitenin stratejik planını onaylamak, akademik kalite standartlarını belirlemek. 
c) Üniversiteyi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, diğer yükseköğretim kurum-

larıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı
ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri hazırlayarak YÖK’ün onayına
sunmak.

ç) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde gerekli stratejileri geliştirmek, yatırımları plan-
lamak ve gerçekleştirmek, Üniversitenin bu kapsamdaki çalışmalarını ve ihtiyaçlarını izlemek,
zamanında gerekli tedbirleri almak.

d) Üniversite yönetimi ve işleyişine ilişkin kural ve standartları belirlemek, birimlerin
görevlerini ve işleyişlerini belirlemek.
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e) Üniversite yönetimince uygulanmak üzere akademik, idari ve mali konulara ilişkin
önerilen konuları görüşmek ve karara bağlamak. 

f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin
sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, öğretim elemanları dışındakilerin terfilerini ve görevden
alınmalarını onaylamak.

g) Akademik ve idari personele verilecek ücretleri belirlemek. 
ğ) Üniversitede akademik birimlerin kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin YÖK’e sunulacak Senato önerilerini karara bağlamak.
h) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve benzeri

düzenleyici işlemleri inceleyerek karara bağlamak.
ı) Üniversitenin bütçesini onaylamak, harcama usullerini belirlemek, bütçe uygulama-

larını incelemek ve izlemek.
i) Satın alma ve ihalelere ilişkin her türlü işlemleri yürütmek üzere ihale yetkilisi gö-

revlendirmek.
j) Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs mik-

tarı ile indirim oranını belirlemek. 
k) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin miktarını, ödeme koşul, şekil ve zama-

nını belirlemek.
l) Üniversiteye kaynak sağlayıcı yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına veya

kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına
ilişkin kararlar almak. 

m) Üniversite adına taşınır ve taşınmaz malların edinilmesine ve satılmasına karar ver-
mek, yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

n) Üniversiteye yapılacak bağışların kabulüne veya reddine karar vermek ve bunlara
ilişkin işlemleri yapmak. 

o) Üniversite ve bağlı birimlerinde yükseköğretim faaliyetinin mevzuata ve ilke karar-
larına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, gerekti-
ğinde bu maksatla iç denetçi görevlendirmek.

ö) Üniversite faaliyetinin gerektirdiği kredi işlemlerini yapmak.
p) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde Mütevelli Heyete verilen diğer

görevleri yürütmek.
Başkan
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Görev

süresi biten başkan yeniden seçilebilir. 
(2) Başkan; Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik

ile ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütür. 
(3) Başkan, en az bir üyeyi başkan vekili olarak atar. Başkanın görevi başında bulun-

madığı zamanlarda başkan vekili kendisine vekâlet eder.
(4) Başkan bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatla kendisine verilen yetkilerini Mütevelli

Heyet tarafından belirlenen üyeler ile birlikte kullanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri
Üniversitenin organları
MADDE 8 – (1) Üniversitenin organları şunlardır:
a) Rektör.
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b) Senato. 
c) Yönetim Kurulu.
Rektör
MADDE 9 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından

atanır. Rektör, Üniversitenin akademik üst yöneticisidir. 
(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyet

yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, vekil Rektör olarak
YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra vekil Rektör olarak atamasını yapar.

(3) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu pro-
fesörleri arasından en çok üç kişiyi, Rektör yardımcısı olarak seçer. Rektörün görevi sona er-
diğinde rektör yardımcılarının da görevi sona erer. 

(4) Rektör, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Rektöre vekâlet etme süresi altı aydan fazla sürerse, ilgili mevzuat hükümleri kapsa-
mında yeni Rektör atanır.

(5) Rektör, Üniversitenin akademik faaliyetlerinde tüzel kişiliğini temsil eder.
Rektörün görevleri
MADDE 10 – (1) Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim ve öğ-

retim faaliyetlerinin planlanmasında, yürütülmesinde ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli
sosyal ve kültürel desteğin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faali-
yetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerin planlanıp yürütülmesinde, akademik ve idari süreç-
lerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve
sonuçlarının alınmasında Mütevelli Heyete ve yükseköğretim üst kuruluşlarına karşı birinci
derecede yetkili ve sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyet ile Başkanın görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite teş-

kilatının en üst düzey yöneticisi olarak ilgili mevzuatla kendisine verilen yetkileri kullanmak
ve görevleri yerine getirmek.

b) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını
uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı akademik ve idari birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, yükseköğretimde küresel ve ulusal trendler, Üni-
versitenin küresel ve ulusal konumu, gelişmeler ve alınması gereken tedbirleri de ihtiva eden
Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile topluma yönelik hiz-
metleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, bunları Mütevelli Heyete ve YÖK’e sunmak.

ç) Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin
en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kali-
tesinin arttırılması konularında Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan ka-
rarların uygulanmasını sağlamak.

d) Üniversitenin yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, bağlı birimlerinin ve Yönetim Kurulu
ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Üniversite bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını
hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

e) Üniversitede görevli öğretim elemanlarının performans programını hazırlamak, ve-
rimliliklerini izlemek ve gerektiğinde akademik personelin görev yerlerini değiştirmek veya
bunlara yeni görevler vermek.
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f) Öğrencileri geleceğe hazırlama ve toplumun beklentilerini karşılama adına Üniver-
sitenin akademik faaliyetlerinin etik ilkeler, değerler, ilgili mevzuat çerçevesinde yönlendirmek
ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Her öğretim yılı başında verilecek olan Ankara Bilim Ödüllerine ilişkin çalışmaları
yürütmek. 

ğ) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene-
tim görevini sürdürmek.

h) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyet tara-
fından verilen diğer görevleri yapmak.

Senato 
MADDE11 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her

fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü
ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter Senatonun raportörüdür. Öğrenci Konseyi
Başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan Senato toplantılarına katılabilir.

(2) Fakülte kurulları tarafından seçilen üyelerden ayrılanların yerine, aynı usulle üç yıl
için bir öğretim üyesi seçilir. 

(3) Senato, yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir. 

Senatonun görevleri
MADDE 12 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esaslarını

belirlemek, Üniversitenin stratejik hedefleri hakkında kararlar almak, Üniversitenin stratejik
planını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren mevzuat taslaklarını hazırlamak veya görüş bil-
dirmek, Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversi-
tenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri ve yönergeleri hazırlamak, Mütevelli heyet tarafından
yapılacak yetki devri sınırları içerisinde Üniversitenin akademik birimlerinin işleyişine ilişkin
yönergeler hakkında karar almak.

c) Üniversitede kurulacak fakülte, bölüm, program, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek
okulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile teknopark gibi akademik birimler ve araştırma
merkezlerinin kuruluş ve geliştirilmesi, birleştirilmesi, kapatılmasına ilişkin kararlar almak ve
Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Üniversitenin tüm eğitim öğretim programlarını, öğretim dilini, ders programlarını,
Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun ola-
rak kredi saati değerlerini, eğitim öğretim süreçlerini, staj ve uygulama zorunluluklarını, ders
kazanımları ve mezuniyet kriterlerini belirlemek ve yarıyıllık dağılımlarını ve yıllık akademik
takvimini karara bağlamak. 

d) Öğretim elemanlarının yükseltilme ve atama kriterlerini belirlemek, öğretim elemanı
ve araştırma görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik hedefler belirlemek, akademik personelin
performans programını onaylamak.

e) Fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini ka-
rara bağlamak.

f) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek
bunları karara bağlamak.

g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü, uzmanlık ve diğer eğitim programlarına
hangi yöntemle öğrenci alınacağını tespit etmek.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2021 – Sayı : 31381



ğ) Eğitim ve öğretim programlarına ilişkin kontenjanları Mütevelli Heyete önermek.
h) Öğrenci başarı bursları ve diğer burslar konusunda ilke ve esasları belirlemek ve

Mütevelli Heyet onayına sunmak.
ı) Alternatif eğitim-öğretim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında,

yaz okulları, gece eğitimi, uzaktan eğitim ve hayat boyu öğrenme gibi programların açılmasını
Mütevelli Heyete önermek ve bu programların çerçevesi, kazanımları ve sürelerini tespit et-
mek.

i) Her yıl Ankara Bilim Ödülleri için jüriler belirlemek ve jürilerin önerdiği adaylar
arasında ödüle layık adayı belirlemek. 

j) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
k) Rektör tarafından sunulan konuları karara bağlamak.
l) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü akademik görevleri yerine getir-

mek.
Yönetim Kurulu 
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar, Rektöre bağlı

enstitü müdürleri ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl
için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Genel Sekreter yapar. 
(3) Rektörün gerekli görmesi halinde rektör yardımcıları ve öğrenci temsilcileri de oy

hakları olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. 
(4) Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Rektörün hazırladığı gündemle

toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyet ve Senatonun kararlarının uygu-

lanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.
b) Stratejik plan ve performans programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye

bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve
kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler ta-
rafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık gibi hizmetlere ilişkin ücretlerle, bu
ücretlerin alınma şekli ve zamanlarını belirlemek.

ç) Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,
görevlendirilecek personelin yolluk ve harcırahlarını belirleyerek Mütevelli Heyetin onayına
sunmak.

d) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak.
e) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak.
f) Akademik takvim çerçevesinde öğrenci kayıt ve sınav takvimini belirleyerek, onay

için Senatoya sunmak.
g) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçeve-

sinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul
kararını vermek.

ğ) Üniversitenin yabancı öğrenci, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarını karara bağ-
layarak onay için Mütevelli Heyete sunmak.
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h) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda kararlar al-
mak.

ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Mütevelli Heyet, Senato veya Rek-
tör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Akademik birimler 
MADDE 15 – (1) Üniversitenin akademik birimleri; fakülteler, yüksekokullar, meslek

yüksek okulları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüdür.
Fakültelerin organları
MADDE 16 – (1) Fakültelerin organları şunlardır:
a) Dekan.
b) Fakülte kurulu.
c) Fakülte yönetim kurulu.
Dekan
MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün Üniversite

içinden veya dışından bir profesörü aday göstermesi üzerine, Mütevelli Heyeti onayı ile
YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra atanır. Dekanın görev süresi üç yıldır. Süresi sona
eren dekan yeniden atanabilir. Dekan, kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yokluğunda
yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan
atanır.

Dekanın görevleri
MADDE 18 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kuruluna ve fakülte yönetim kuruluna başkanlık etmek, bu kurullar tarafından

alınan kararları uygulamak ve fakültenin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Üniversitenin yetkili organları tarafından alınan kararların fakülte bünyesinde uy-

gulanmasını sağlamak.
c) Üniversitenin stratejik planına uygun olarak her akademik yıl başında fakülte bölüm

ve programları ile birlikte performans programı hazırlamak ve her akademik yılın sonunda,
performans raporu hazırlamak, bir sonraki yıla ait ödenek ve kadro ihtiyaçlarını belirlemek,
ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve fakültede görevli her düzeydeki personel üzerinde genel gö-
zetim ve denetim görevini yapmak.

d) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait yıllık ders programlarını
hazırlayarak Senato da görüşülmek üzere rektörlüğe sunmak.

e) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli görüldüğü hallerde, fakülte ku-
rulunu ve fakülte yönetim kurulunu toplantıya çağırmak.

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir

şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, fakülte ve bağlı birimlerinde Üniversitenin hedef
ve amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde eğitim ve öğretim yapılmasında,
eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülme-
sinde, fakültenin öğretim birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında, ilgili
mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.
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Fakülte kurulu
MADDE 19 – (1) Akademik bir organ olan fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fa-

külteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere fakültedeki profe-
sörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor
öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu olağan olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan ge-
rekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte tem-
silcisi, dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(4) Kurulun raportörlüğünü fakülte idari koordinatörü veya dekan yardımcısı, bunların
olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(5) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin ilgili öğretim elemanlarını oy hakkı ol-
maksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.

Fakülte kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini, bu faaliyetlerle

ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak ve fakültenin, kararıyla yürürlüğe girecek
eğitim öğretim takvimine ilişkin önerileri hazırlamak.

b) Her akademik yıl başına akademik birim performans programı hazırlamak ve yarıyıl
sonu toplantılarında, o yarıyılın akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerini ve performans prog-
ramını değerlendirmek.

c) Fakülteyi ilgilendiren akademik konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere rek-
törlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Senato ve fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
d) Dekanın veya fakülte yönetim kurulunun önereceği konularda fakülte yönetimiyle

ilgili kararları almak.
e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulu
MADDE 21 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın belirlediği takvime göre ve dekanın çağrısı üzerine
toplanır.

(3) Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğü, varsa fakülte idari koordinatörü yoksa de-
kan yardımcısı tarafından yapılır.

(4) Fakülte yönetim kurulu veya dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin öğretim
elemanlarını ve fakülte öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere
toplantılara davet edebilir.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri
MADDE 22 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir or-

gan olup, görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurulunun kararlarının uygulanmasında dekana yardım etmek.
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak.
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c) Fakültenin, Üniversite organları tarafından son hali verilip kabul edilecek olan bütçe
tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili olarak önereceği konularda kararlar almak.
d) Gerekli gördüğü hallerde fakültenin faaliyetlerine ilişkin geçici çalışma grupları ve

eğitim öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
e) Öğrencilerin fakülteye kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve

sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Bölüm başkanı
MADDE 23 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafın-

dan yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde do-
çentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından, bölümün bağlı ol-
duğu fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev
yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulunan öğretim
üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(3) Bölüm başkanı, dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir.
(4) Bölüm başkanının önerisi üzerine, Üniversitenin bir öğretim üyesi Rektörün ona-

yıyla bölüm başkan yardımcısı olarak atanır ve gerek görüldüğünde aynı usulle değiştirilebilir.
Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Bölüm başkanının görevleri
MADDE 24 – (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
a) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek.
b) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denet-

lemek.
c) Her öğretim yılı başında bölümün akademik performans programını hazırlamak ve

yıl sonunda bölümün akademik performans programı çerçevesinde geçmiş yıldaki eğitim-öğ-
retim ve araştırma faaliyetine, gelecek yıldaki çalışma planına ve bütçe ile kadro ihtiyaçlarına
ilişkin raporu bağlı bulunduğu dekan veya yüksekokul müdürüne sunmak.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde bölüm kurulunu
toplantıya çağırmak.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölüm başkanı, bölümün üstlendiği her düzeydeki eğitim-öğretim, araştırma ve bö-

lümle ilgili diğer faaliyetlerin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, bölüme ait ders prog-
ramlarının hazırlanmasından, öğretim kadrosunun oluşturulmasından ve kaynakların etkili bir
biçimde kullanılmasından bağlı olduğu dekan veya yüksekokul müdürüne karşı birinci derecede
sorumludur.

Bölüm kurulu
MADDE 25 – (1) Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında, o bölümdeki tüm

öğretim elemanlarından oluşur.
(2) Bölüm kurulu, bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak

üzere eğitim öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm başkanı gerekli gördüğü
hallerde bölüm kurulunu toplantıya çağırabilir. Gerekli gördüğü hallerde de bölümün tüm veya
bazı öğretim elemanlarını, bölüm öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bil-
dirmek üzere toplantıya davet edebilir.
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Bölüm kurulunun görevleri
MADDE 26 – (1) Bölüm kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bölüm tarafından yürütülen eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma programlarına

ilişkin stratejik hedefleri ve performans programlarını ve kalite standartlarını hazırlamak.
b) Akademik işbölümü, ders içerikleri, bölüme akademik nitelikli eleman temini, araç

gereç, teknolojik alt yapı ve fiziki imkânlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli plan-
lara ilişkin önerileri hazırlamak.

c) Her akademik yıl sonunda bölümün bir sonraki yıla ait bütçesine ve öğrenci konten-
janlarının belirlenmesine ilişkin önerileri hazırlamak.

ç) Bölüm başkanının önereceği konularda bölümle ilgili kararlar almak.
d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölüm kurulunun görüş ve önerileri, konusuna göre, bölüm başkanının onayıyla

uygulanır veya yetkili organlara sunulur.
Enstitü organları
MADDE 27 – (1) Enstitülerin organları şunlardır:
a) Enstitü müdürü.
b) Enstitü kurulu.
c) Enstitü yönetim kurulu.
Enstitü müdürü
MADDE 28 – (1) Enstitü müdürü, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından,

Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle atanır. Enstitü müdürü aynı
yöntemle görevden alınabilir.

(2) Enstitü müdürü, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en
çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Enstitü müdürü görevi başında olmadığı
zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
bir müdür atanır.

(3) Enstitü müdürü; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara ve-
rilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 29 – (1) Enstitü kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcı-

larından ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Merkez müdürleri, ilgili oldukları araştırma ve uygulama alanlarında görüşleri alın-

mak ve enstitü çalışmalarına katkı sağlamak üzere enstitü müdürünün çağrısı üzerine toplan-
tılara katılabilirler.

(3) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna
verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu
MADDE 30 – (1) Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcılarından ve müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından göste-
rilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte
yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokulların organları
MADDE 31 – (1) Yüksekokulların organları şunlardır:
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a) Yüksekokul müdürü.
b) Yüksekokul kurulu.
c) Yüksekokul yönetim kurulu.
Yüksekokul müdürü
MADDE 32 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten

yüksekokul müdürü yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabi-
lir.

(2) Yüksekokul müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere okulda görevli tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul müdürü
görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana ve-
rilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 33 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte ku-

ruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 34 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fa-
külte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm 
MADDE 35 – (1) Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğ-

retim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
(2) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.
(3) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, do-

çent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye
bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda mü-
dürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 

(4) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden
birini vekil olarak bırakır.

(5) Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(6) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bö-
lüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 36 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi,

Üniversiteye ve topluma fayda sağlamak amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma
merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri ile teknopark kurulabilir.

(2) Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine başkanın onayı ile görevlendirilir. Ayrıca
merkez müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı görevlendirile-
bilir. Merkez müdürü yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı ay-
dan fazla sürerse, yeni bir müdür görevlendirilir.
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(3) Merkez müdürleri, ilgili oldukları alanlarda lisansüstü eğitime katkı sağlamak ve
insan kaynağı yetiştirmek amacıyla enstitü organları ile koordinasyon içerisinde çalışırlar.

(4) Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik ve ilgili mev-
zuat çerçevesinde her bir merkeze ait ayrı yönetmelik ile düzenlenir.

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

MADDE 37 – (1) 2547 sayılı Kanun kapsamında YÖK tarafından Üniversitenin ön li-
sans ve lisans programlarında sunulması zorunlu olan ortak dersler ile Üniversite genelinde
öğrencilere sunulan diğer ortak ve seçmeli dersler, rektörlüğe bağlı Ortak Dersler Koordina-
törlüğü tarafından yürütülür.

(2) Ortak Dersler Koordinatörlüğü rektör yardımcılarından biri tarafından yürütülür.
Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Koordinatörlüğü

MADDE 38 – (1) Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Koordinatörü, Üniversitenin ön li-
sans ve lisans programlarında verilen yabancı dil derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden
sorumludur. 

(2) Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Koordinatörlüğü görevi Üniversitede görevli öğ-
retim elemanlarından biri tarafından yerine getirilir. 

(3) Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Koordinatörü, aynı zamanda hazırlık sınıfının da
koordinasyonunu yürütür. 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

MADDE 39 – (1) Uluslararası İlişkiler Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak tüm iş ve işlemlerini yü-

rütmek.
b) Uluslararası öğrenci, akademisyen ve personel hareketliliğinin koordinasyonunu sağ-

lamak.
c) Üniversitenin yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ve diğer organizasyonlar

ile işbirliği anlaşmalarını yürütmek.
ç) Üniversitenin yabancı öğrenci kabul şartlarını belirlemek ve yabancı öğrencilerin

kabulü için gerekli çalışmaları yürütmek.
d) Üniversitenin, uluslararası yükseköğretim standartları ile entegrasyonu ile ilgili ça-

lışmaları yürütmek.
e) Ülkemiz ve uluslararası kuruluşların öğrenci ve öğretim elemanı değişim program-

larını yürütmek.
f) Yabancı ülke üniversiteleri ile ortak eğitim ve diploma programlarını yürütmek.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

MADDE 40 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü; Üniversitenin araş-
tırma altyapısını geliştirmek, öğretim elemanları ve araştırma görevlilerinin araştırma ve proje
faaliyetlerini desteklemek, Üniversitenin dışındaki ARGE Kuruluşları ve fonlarından daha fazla
destek almasını sağlamakla görevlidir.

(2) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünü rektör yardımcılarından biri üstlenir. 
(3) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü çalışma usul ve esasları ile bilimsel

araştırma projeleri kapsamında desteklenecek projelere ilişkin yönerge Senato tarafından ha-
zırlanır ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. 
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Öğretim elemanları
MADDE 41 – (1) Üniversitede 2547 sayılı Kanunda öngörülen ve YÖK’ün belirlediği

vasıfları taşıyanlar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kadrolu ve tam zamanlı
ve ihtiyaç duyulması halinde ders saat ücretli olarak öğretim elemanları istihdam edilir. 

(2) Öğretim elemanlarını iş akitlerinde tanımlanan özlük hakları dışındaki hukuki ve
idari statüleri yükseköğretim mevzuatına tabidir. 

(3) Öğretim elemanlarına verilecek ücret, hami Üniversitede istihdam edilen eş değer
unvan ve pozisyondaki öğretim elemanlarının aylıkları baz alınarak belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Teşkilat, Danışma Birimi, Yöneticiler ve Görevleri

İdari birimler
MADDE 42 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı, genel sekreter yar-

dımcısı ve aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.
b) Bilgi Sistemleri ve Teknik Destek Daire Başkanlığı.
c) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
ç) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.
d) Mali İşler Daire Başkanlığı.
e) Kütüphane Dokümantasyon ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı.
f) Yazı İşleri Müdürlüğü.
g) İnsan Kaynakları Müdürlüğü.
ğ) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü.
h) Stratejik Planlama Müdürlüğü.
ı) Akademik Birimler İdari Koordinatörleri.
(2) İdari birimlerin görevleri ile çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyet tarafından çı-

karılacak yönerge ile belirlenir. 
(3) Her birim için bir yönetici ve ihtiyaca göre yeteri kadar görevli iş kanununa göre

istihdam edilir.
(4) İdari birim yöneticisi, birimin işleyişi ve görevlerinin yerine getirilmesinde Genel

Sekretere karşı sorumludur. 
(5) Akademik birimlerde görevli olan idari personel bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta

verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bakımından Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel
Sekretere karşı sorumludur.

Genel Sekreter ve görevleri
MADDE 43 – (1) Genel Sekreter, Mütevelli Heyet tarafından atanır ve aynı usulle gö-

revden alınır. 
(2) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır. Akademik faaliyetlerin gerek-

tirdiği her türlü idari ve mali hizmetleri zamanında ve etkin bir şekilde yürütmekle yükümlüdür. 
(3) Genel sekreter idari teşkilatın çalışması ve akademik faaliyetlerin idari ve mali ola-

rak desteklenmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(4) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayıda

genel sekreter yardımcılarından ve bağlı birimlerden oluşur.
(5) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında,

kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir: 
a) Üniversite idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağla-

mak, denetlemek.
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b) Üniversitede çalışan idari personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak
hizmet vermelerini ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak. 

c) Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, duyurusunu
yapmak.

ç) Mütevelli Heyet, Senato ile Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın, alınan kararların
yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak. 

d) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere ve ilgililerine
iletmek.

e) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride
bulunmak.

f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek. 
g) Üst Yönetim tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(6) Üniversite idari teşkilatının görevleri ve çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyet

tarafından yürürlüğe konulacak ayrı bir yönerge ile düzenlenir.
Danışma birimleri
MADDE 44 – (1) Üniversitenin danışma birimi Hukuk Müşavirliği olup; doğrudan

Mütevelli Heyete bağlı olarak görev yapar.
(2) Hukuk Müşavirliğinin teşkilatlanması ile çalışma usul ve esasları Hukuk Müşaviri

tarafından düzenlenir.
(3) Gerek görüldüğü takdirde Mütevelli Heyet kararı ile ilave danışma ve denetim bi-

rimleri kurulabilir, görevlendirme yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim
Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim
MADDE 45 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde YÖK tara-

fından tanımlanmış Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Kredi Transfer Sis-
temine uyumlu olarak kalite standartlarına uygun eğitim öğretim yapılır. Eğitim-öğretim ve
buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar Üniversite tarafından hazırlanan ön lisans,
lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi için hazırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 46 – (1) Üniversitede, öğretim dili İngilizce’dir. Ancak, Rektörün önerisi Se-

natonun gerekçeli kararı, Mütevelli Heyet kararı, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı fakül-
teleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm, program veya
eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde kısmen veya tamamen Türkçe veya ikinci bir dilde
de eğitim-öğretim yapılabilir.

Dil eğitimi ve öğretimi
MADDE 47 – (1) Üniversitede tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sunan program-

lara kayıt olan öğrenciler, ilk eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına katılmak
ve bu sınavda başarısız olmaları halinde, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorunda-
dırlar. YÖK ve Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil muafiyet belgelerini sunan öğ-
rencilere bu hüküm uygulanmaz.

(2) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu
ön lisans, lisans veya lisansüstü programı için 2547 sayılı Kanunda ve Üniversitenin ilgili yö-
netmeliklerinde öngörülen sürelerin dışında tutulur.
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(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, 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 hükümlerine tabidirler.

Üniversiteye öğrenci kabulü

MADDE 48 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından merkezî sistemle yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

(2) YÖK tarafından belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğrenci seçme
sınavı sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile Üniversite tarafından yapılacak özel ye-
tenek sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci kabul edilir.

(3) Lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul
edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler.
Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programı öğrencileri ve dikey geçiş gibi diğer yollarla öğ-
renci kabulü, ilgili mevzuat ve Üniversite yönetmelikleri çerçevesinde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 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 hükümlerine ve bu konuda alınacak
Senato kararlarına uygun olarak kabul edilirler.

Yan dal ve çift ana dal eğitimleri 

MADDE 49 – (1) Üniversitede lisans ve ön lisans eğitimindeki her öğrenciye yan dal
ve çift ana dal yapma imkânı sunulur ve her öğrencinin çift ana dal veya en az bir yan dal eği-
timi görmesi teşvik edilir. 

Sosyal ve kültürel destekler 

MADDE 50 – (1) Üniversite; öğrencilerin ruh sağlığının korunması, ihtiyaçlarının kar-
şılanması için gerekli tedbirleri alır ve tesisleri kurar, öğrenci dekanlığı, rehberlik ve psikolojik
danışma merkezi kurarak öğrencilerin karar verme, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştir-
meye katkı sağlar. Öğrencilere ihtiyaç halinde psikolojik destekler sağlanır. Üniversite engelli
ve özel desteğe muhtaç öğrenciler için gerekli tedbirleri ivedilikle alır. Öğrencilerin toplumsal
sorumluluk üstlenmeleri teşvik edilir. Kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak, öğrencilerin
kariyer planlamalarına destek sağlanır, bu maksatlarla ilave eğitim ve seminerler organize edi-
lebilir, öğrencilerin uygulama ve staj yeri temininde destek olunur. 

Program danışma kurulu ve istihdam hazırlıkları 

MADDE 51 – (1) İş çevrelerinin beklentileri ile öğrencilerin eğitim öğretimlerinin
uyumlaştırılarak öğrencilere daha kolay istihdam imkânı yakalamalarına imkân tanımak ve her
bölüm için müfredat hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla program danışma kurulları ku-
rulur. 

(2) Ders müfredatı ve ders kazanımları sektör temsilcilerinin görüşleri dikkate alınarak
hazırlanır. 

Öğrenciler

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanun ile
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Eğitim öğretim bedeli 
MADDE 53 – (1) Üniversitede eğitim öğretim ücrete tabidir. Öğretim ücreti ve ödeme

koşullarını Mütevelli Heyet belirler. Ancak mevzuatla belirlenen kontenjan ve YÖK tarafından
belirlenen kriterler doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından belirlenen orandaki öğrenciler
tam burslu olarak eğitim öğretim görürler. 

(2) Mütevelli Heyet belirlenen ücrette indirim ve burs oranı belirlemeye yetkilidir. 
(3) Burs ve indirimlerin ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyet tarafından çıkarılan

yönerge ile düzenlenir.
Kazanç amacı gütmeme ve Vakıf ilişkisi
MADDE 54 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir.

Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli demirbaş kayıt defterine kaydedilip, ka-
yıtlar usulüne uygun şekilde dosyalanır ve ayrıca elektronik olarak da tutulur.

(2) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniver-
sitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiç bir suretle
vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde ik-
tisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 55 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyettir. Mütevelli Heyet

bu yetkisini gereken hallerde ve uygun gördüğü sürede ve ölçüde Başkana, İcra Heyetine, Mü-
tevelli Heyet üyelerine, Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.

İhale yetkilisi 
MADDE 56 – (1) Üniversitenin ihale yetkilisi Mütevelli Heyettir. Mütevelli heyet bu

yetkisini Başkana, Mütevelli Heyet üyelerinden birine veya Üniversite yöneticilerine devre-
debilir.

(2) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri ilgili mevzuat ve
16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliğine uygun olarak Mütevelli Heyet tarafından çıkarılacak yönetmelik hü-
kümlerine göre yürütülür.

İdari ve mali denetim
MADDE 57 – (1) Üniversitenin idari ve mali denetimi, Mütevelli Heyet, YÖK ve ilgili

diğer kurumlarca yapılır. 
(2) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, yılda iki

kez düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığına verilir. İn-
celeme ve ön denetim sonucunda varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak ka-
rara bağlanır ve denetime hazır şekilde saklanır.

(3) Üniversitenin, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği
ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli He-
yet kararları YÖK’e gönderilir.

(4) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak in-
celenip tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar YÖK’e gönderilir.

(5) Öğrenci gelirleri toplamının yüzde ikisi 2547 sayılı Kanunun ek 42 nci maddesine
uygun olarak ayrı bir hesapta tutulur ve yönetilir. Her yıl Mart ve Eylül aylarında hesaba ilişkin
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.
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Gelir kaynakları ve muafiyetler
MADDE 58 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.
c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, eğitim hizmetlerinden elde edilecek ge-

lirler.
d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardım-

lar.
e) Üniversiteye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, va-

siyet ve yardımlar.
f) Yayınlar ve diğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler.
g) Mevzuatın izin verdiği diğer gelirler.
(2) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan,

muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanır.
Üniversite tesislerinin işletilmesi
MADDE 59 – (1) Üniversite bünyesindeki uygulama oteli, konuk evi, yurt, restoran,

kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kuru-
labilecek tesislerin işletilmesi, ihale mevzuatı çerçevesinde Mütevelli Heyet kararı ile işletme-
cilere verilebilir. Üniversite, tesisleri başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin iş-
letilmesinde uyulması gereken esaslar, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği çer-
çevesinde Mütevelli Heyetçe belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler
MADDE 60 – (1) Üniversitenin akademik birimleri ve öğretim elemanları re’sen veya

talep üzerine araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer
nitelikli faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlerde konu, planlama, kimlerin
katılacağı ve benzeri hususlar ilgili akademik birimin en üst yöneticisi tarafından belirlenir ve
onay için Rektöre sunulur. Bölümler ile daha alt kademedeki birimler tarafından yürütülecek
projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler için ayrıca bağlı oldukları dekanın veya
müdürün olumlu görüşü alınır. Üniversite personeli proje, danışmanlık hizmetleri ve benzeri
faaliyetlere katılabilirler.

(3) Üniversitenin kadrolu veya tam zamanlı personelinin, Üniversite dışında yürüte-
cekleri danışmanlık, serbest meslek faaliyeti, araştırma ve proje çalışmaları ile ilgili izin ta-
lepleri, bölüm/program başkanı ve dekan/müdürün teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.

(4) Üniversite personelinin, Üniversite tarafından düzenlenen veya yürütülen proje ve
danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden yararlandırılmasında, Senato tarafından
belirlenen ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan usul ve esaslara uyulur.

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 61 – (1) Üniversitede, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, yurt içinde

ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla, Üniversitenin araştırma görevlileri,
araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir. Öğretim
elemanlarına bu maksatla ücretli ya da ücretsiz izin verilebilir. 
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(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca
yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini
yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 62 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilme-

lerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Görevlendirmelerde, yapılacak ödemeler, bunların süreleri, görevlendirmenin amacı

ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından onay-
lanır.

Disiplin
MADDE 63 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve

işlemlerinde 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Personele ilişkin hükümler
MADDE 64 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esas-

ları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele,
aylık ve diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi
MADDE 65 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal

ve uluslararası başarıya sahip ve Üniversiteye olağanüstü hizmeti olan kişilere, Senatonun öne-
risi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktorluk veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Ankara Bilim Ödülleri 
MADDE 66 – (1) Senato tarafından belirlenecek alanlarda bilimsel çalışmaları ile te-

mayüz etmiş bilim insanlarına ve genç araştırmacılara Üniversite tarafından her akademik yıl
başında Ankara Bilim Ödülleri verilir.

(2) Ankara Bilim Ödüllerinde Ankara Bilim Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri
için ayrı bir kategori oluşturulur. 

(3) Ankara Bilim Ödülleri usul ve esasları ile ödül takdim şekilleri Senato tarafından
hazırlanarak Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üni-
versitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 68 – (1) 24/4/2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar 
MADDE 69 – (1) Mevzuatta 68 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ankara Bilim

Üniversitesi Ana Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÇALIŞMALAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal

Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışma-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TUAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi 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) Üniversitede mevcut olan akademik yapıların eğitim, araştırma, proje ve tez çalış-

malarına destek vermek.
b) Tarımsal araştırmalarda yeni gelişmeleri göz önünde tutarak mevcut ıslah ve agro-

nomik çalışmaların geliştirilmesi, bölgeye uygun çözümler üretilmesi ve elde edilen sonuçların
uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

c) Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılması
amacıyla gerekli araştırma-eğitim çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda iş birliği ve/veya
Ar-Ge çalışmaları yapmak.

ç) Bölgede çiftçinin ve tarımsal sanayinin ihtiyacı doğrultusunda Üniversite-sanayi-üretici
iş birliğine yönelik altyapıyı oluşturmak ve bu iş birliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak. 

d) Üretici ve sanayicinin taleplerine uygun materyal ve yöntem geliştirmek ve bunlardan
bölgenin ve ülkenin faydalanmasını sağlamak.
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e) Üniversitemiz öğrencilerinin kendi yetenek, ilgi, kişilik ve kariyer değerlerinin ge-
liştirilmesi amacıyla iş ve eğitim alanında bilgi ve becerilerinin artırılması için çalışmalar yap-
mak.

f) Tarımsal faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, öğ-
renci ve mezunların istihdam imkânlarını artırmak.

g) Lisansüstü düzeyde yapılan eğitimlerde verilen teorik ve uygulamalı dersler ile yü-
rütülen tezlere katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin Ziraat Fakültesi ve tarımla ilgili diğer eğitim ve uygulama faaliyeti

gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak buna uygun stratejiler belirlemek ve ortak
faaliyetler yürütmek.

b) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve araştırma yapan fa-
külte ve yüksekokulların bitkisel, hayvansal ve gıda ile ilgili uygulamalı dersleri, staj, tez ve
araştırma projeleri için materyal ve hizmet sağlamak.

c) Lisans ve lisansüstü düzeyinde yürütülen araştırmaların düzenli yürütülmesi amacıyla
buralarda görev alan araştırmacı ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için uygun imkan-
ları sağlamak.

ç) Bitkisel ve hayvansal alanlarda geliştirilen yeni teknolojiler takip edilerek Eskişehir
ve bölgesi için ekonomik değeri olan uygulamaların hayata geçmesine katkıda bulunmak.

d) Tarımı ilgilendiren bitkisel ve hayvansal araştırma ve üretimler, bitki ve hayvan sağ-
lığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, toprak ve bitki besleme ve tarımla ilgili
diğer konularla ilgili temel-teknolojik uygulamalar yapmak ve bu konularda yürütülen araştır-
malara destek vermek, araştırmacılara kaynak, materyal ve araştırma alanı temini konularında
destek çalışmaları yapmak.

e) Üniversitenin Ziraat Fakültesi bünyesindeki bölümlerin ilgili anabilim dallarının ça-
lışma alanlarına ilişkin agronomi, ıslah ve biyoteknoloji alanlarında arazi ve laboratuvar çalış-
maları yapmak ve gen bankası kurulumu için gerekli altyapıyı oluşturmak veya buna katkıda
bulunmak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında proje ve rapor hazırlamak, bilimsel çalışmalar
yapmak, eğitim vermek.

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili film, video, dergi,
slayt, kitap, gazete ve benzeri yayın materyali hazırlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde
kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer gibi programlar düzenlemek
ve bu konularda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Bölge üreticilerini ekonomik yönden güçlendirmek ve aynı zamanda tarımsal üre-
timde verimliliğin devamlılığını sağlamak amacıyla modern tarım tekniklerinin benimsetilme-
sine destek vermek.

h) Tarımsal konularda danışmanlık hizmeti vermek.
ı) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kuruluşlar

ile iş birliği olanaklarını geliştirmek, faaliyet alanları ile ilgili ortak yayınlar yapmak, veri ban-
kası ve dokümantasyon merkezleri oluşturmak.

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.

31 Ocak 2021 – Sayı : 31381                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görev süresi biten
Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri
arasından en az iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde ken-
diliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yö-

netim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ve kamu ve özel kurum
ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin amacına uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak
projeler geliştirmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş üyeden oluşur. Diğer üç üye, Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl sü-
reyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dol-
madan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görev-
lendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden
sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında toplanır ve Mer-
kezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Mü-
dürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine

yönelik ön çalışmaları ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, Rektörün
onayını gerektiren işlemleri Rektöre sunmak.
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c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendili-
ğinden sona erer.

(2) 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 Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

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

törü yürütür.

31 Ocak 2021 – Sayı : 31381                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve FF-DD-
DC notlarını alan ve diş hekimliği lisans programında zorunlu alan dersleri ile alan seçmeli
dersler için FF ve DC notlarını ve sosyal seçmeli dersler için FF-DC-DD notlarını alan öğren-
ciler ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrencilerin her dönem
sonunda katılacakları sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(6) Sağlık sorunları hariç, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı derslerin yerel kredilerinin toplamı, kayıtlı olduğu
programın toplam yerel kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Özel öğrenciler aynı yarıyıl içinde
iki farklı üniversiteden ve aynı anda kayıtlı olduğu programın güz ve bahar yarıyıllarından ders
alamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(5) Mevlana ve Erasmus programları gibi yurt dışı öğrenci değişim programlarında
aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler döndüklerinde, başarısız olduğu dersler yerine,
kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının
ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup,
öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam asgari kredi miktarı 120
AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran
bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için öğrenci-
nin iki eğitim-öğretim yılını tamamlaması ve müfredatının ilk iki yılında yer alan tüm dersler-
den başarılı olması ve 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Dört yıllık lisans programla-
rında tamamlaması gereken toplam asgari AKTS kredisi 240, beş yıllık lisans programları için
300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360’tır. 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne
karşılık gelecek şekilde belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencilerin yurt dışı değişim programlarından bir yarıyılda aldıkları ve başarılı
oldukları derslerin en çok 45 AKTS kredisi veya bir yarıyıllık yerel kredisine eş değer kredisi
kadar dersi ilgili yarıyıl not döküm belgesine işlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(2) Diş hekimliği lisans programında pratik eğitim veya klinik eğitim gibi uygulamalı
dersler hariç, ön koşullu bir dersten DC, diğer ön lisans ve lisans programlarında DD ve üstü
not alan öğrenci o ders için ön koşulu yerine getirmiş sayılır.”

“(3) Yaz stajları dışında, diş hekimliği lisans programında yer alan pratik eğitim, klinik
eğitim gibi dersler ile diğer ön lisans ve lisans programlarındaki mesleki uygulamalar, alan uy-
gulamaları, mesleki stajlar ve benzer uygulamalı derslerin ön koşulları ve değerlendirme öl-
çütlerinin usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak bir uygulama yönergesiyle dü-
zenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.  

“c) Bulunduğu yarıyılın alt yarıyıllardaki müfredatında yer alan tüm derslerini başaran
öğrenciler, ön koşullu dersler, teorik ders saati bulunmayan uygulamalı dersler ve diş hekim-
liğinde pratik eğitim ve klinik eğitim dersleri gibi dersler hariç olmak üzere, üst yıla ait yarı-
yıldan ders alabilir. Bu koşulları sağlayan öğrencilerden GANO’su 3.00 ve üzerinde olanların
bir ders ve GANO’su 3.50 ve üzeri olanların ise en fazla iki ders alma hakkı vardır. Yaz öğre-
timinde üst yarıyıllardan ders alınamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Daha önce devam koşulu sağlanmış ve başarısız olunan dersler için güz ve bahar
yarıyıllarında tekrar devam koşulu aranmaz. Diş hekimliği lisans programında ise GANO’su
4.00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, pratik ve klinik eğitimi gibi teorik ders saati
bulunmayan derslerinin dışında kalan ve daha önce devam koşulunu sağladığı ve başarısız ol-
duğu dersleri tekrar aldıklarında devam koşulu aranmaz. Fakat yaz öğretiminde kayıt yaptırılan
tüm dersler için devam zorunluluğu vardır. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları dersleri güz
ve bahar yarıyıllarında tekrar alan öğrenciler derslere devam etmek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 18 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ile uygulama, pratik ve klinik çalışmalar, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının
haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredisi ise bir dersin hedeflenen öğ-
renme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan ve öğrenim aktivitelerini başarıyla tamam-
lamak için gerekli olan zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.
Yerel kredilerde kesirli kredi kullanılmaz fakat AKTS kredilerinde kesirli sayılar bir üst veya
bir alt tam sayıya yuvarlanır. Yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları
ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 19 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı katsayılarının,

o derslerin yerel kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri
toplamına bölünmesiyle elde edilen rakama yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi,
virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan
rakama da GANO adı verilir.  Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim prog-
ramında bulunan dersler katılır. Fazladan alınan seçmeli veya diğer dersler ortalama hesabında
dikkate alınmaz. Fakat not döküm belgesinde veya diploma ekinde gösterilebilir. Fazladan alı-
nan dersler öğretim programında yer alan zorunlu dersler yerine sayılamaz.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği lisans programında Sosyal Seçmeli derslerin dışında kalan dersler
için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 55-64
DC 1.80 50-55
FF 0.00 00-50

1) Diğer ön lisans ve lisans programlarında yer alan dersler ile diş hekimliği lisans prog-
ramındaki Sosyal Seçmeli dersler için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 55-64
DC 1.80 45-54
DD 1.50 40-44
FF 0.00 00-39”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği fakültesi zorunlu alan ve alan seçmeli dersler dışında, ön lisans ve li-
sans programı uygulayan tüm fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu o derse ait ya-
rıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak
koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Diş hekimliği fakültesinde ise zorunlu
alan ve alan seçmeli bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun
%50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si top-
lanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, labo-
ratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencele-
rinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en
fazla %20’dir. Diş hekimliği lisans programı zorunlu alan dersleri ve alan seçmeli derslerin dı-
şında, yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan dersler için FF harf notu işlenir. Diş
hekimliği lisans programındaki zorunlu alan dersleri ve alan seçmeli dersleri için ise 50 puanın
altında alınan dersler için FF harf notu işlenir.

b) Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, me-
zuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması,
klinik uygulamalar, pratik eğitimler gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet
durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğ-
rencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Senatoca çıka-
rılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Normal öğrenim süresini tamamlayan ve mezuniyeti
için tek dersi bulunan öğrencilerin ders kayıt döneminden önce yazılı başvurusu üzerine ilgili
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yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bu dersler öğrenci sayısına bakılmaksızın farklı ya-
rıyıllarda ve yaz öğretiminde açılabilir veya uygulamanın özelliğine göre bir telafi programı
uygulanabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, staj yönergesine uygun olarak, yarıyıl ders kay-
dına bakılmaksızın yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan stajlar
başarılı/başarısız olarak değerlendirilir, G veya K notu verilerek ortalamaya katılmaz. Zorunlu
ve isteğe bağlı stajlar öğrenci not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir.

c) Teorik ders saati ve uygulaması bulunan (2+2, 2+4 gibi) arazi çalışması, mezuniyet
projesi, bitirme çalışması, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar,
mesleki stajlar, alan uygulaması gibi derslerin teorik kısmı için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları,
mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılır. Bu derslerin
yarıyıl sonunda yapılan final/bütünleme sınav notu dersin özelliğine ve ilgili öğretim elemanı-
nın isteğine bağlı olarak ve ders izlencesinde/ders bilgi formunda gösterilmek koşulu ile iki
parçadan oluşabilir. Final/bütünleme sınav notu dersin teorik kısmı için yapılan sınav notu ile
dersin uygulamasından verilen notun belli oranlarda katkılarının toplamı ile belirlenir. Dersin
teori ağırlıklı ve uygulama ağırlıklı olmasına göre dersin teorik kısmı için yapılan sınavın kat-
kısı %30’dan az olamaz. Öğrencilerin uygulamalı derslerde veya dersin uygulama kısmındaki
başarı veya başarısızlığı ile uygulamanın final/bütünleme sınav notuna katkı oranlarının usul
ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Bu derslerin uygulama kıs-
mından devamsız olarak ilan edilen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Ders uygula-
masından başarısız öğrenciler dersin tekrarında derse devam etmek zorundadır. Dersin uygu-
lamasında başarılı olan öğrenciler ise ders uygulamasını tekrar etmek zorunda değildir.”

“(2) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından sonra dersin sorumlu öğretim elemanı sınav
belgelerini (dersin not listesi, sınav yoklama listesi, sınav kâğıtları, soru ve cevap anahtarları,
uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersler için değerlendirme ölçütlerini) içeren bir zarf içinde
akademik takvimde gösterilen süre içinde ilgili idari birime bir tutanak ile teslim eder. Öğretim
elemanı ders ile ilgili devamsızlık listelerini ise final sınav zarfının içinde teslim eder.” 

“(5) Tüm lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su
1.80’in altında kalan öğrenciler ile diş hekimliği lisans programında GANO’su 2.00 altında
kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden
çıkana kadar ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı
durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş
ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için de bu koşul geçerlidir. Fakat yatay ve
dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı
statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle
kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu ba-
şarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyıl sonu final sınavlarından sonra, Üni-
versite Senatosu aksine bir karar almadıkça, final sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları
yapılır. Diş hekimliği lisans programı zorunlu alan ve alan seçmeli dersler hariç yarıyıl içindeki
ara sınav ve tüm çalışmaların %50’si ve bütünleme sınavından en az 40 puan almak koşuluyla
alınan notun %50’si toplanarak başarı notu 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır.
Diş hekimliği lisans programı zorunlu alan ve alan seçmeli derslerinin bütünleme sınavlarında
ise öğrencilerin en az 50 puan alması gerekir. Bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde
bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir.”
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“(9) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş;
ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans
öğrencilerine müfredat programlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl
derslerinin dışındaki, istedikleri derslerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not
ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına
girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvura-
rak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel
not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aran-
maksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim öğretim döneminde
tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sı-
navında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar yazılı veya çoktan seçmeli olarak yapılabilir. Diğer sınav türlerinin uy-
gulanmasına ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile karar ve-
rilir. Uygulanacak sınav türü dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir
ve öğrencilere duyurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bu öğrencilerden, Meslek Yüksekokullarına intibakları yapılanlar 25 inci madde
hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin normal öğrenim süresini aşmaması,”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Öğrenciler kesin kayıtları esnasında, yazılı duyuru ve tebligatları,

gönderilecek kısa mesajları (SMS) alabilmeleri için veya sözlü iletişimin sağlanması için adres
bilgilerini ve telefon numaralarını beyan etmek zorundadır. İletişim bilgilerinin değişikliğinde
öğrenciler bir ay içerisinde bu değişikliği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir.
Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu iletişim adresine yapılan tüm duyurular
veya yazılı tebligatlar geçerli sayılır ve aksi halde tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir.” 

MADDE 18 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2015 29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/3/2017 30008
2- 13/6/2018 30450
3- 18/3/2019 30718
4- 1/11/2019 30935
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KUANTUM TEKNOLOJİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Tekno-

lojileri 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 Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
b) Merkez (KUANTAM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, temel bilimler ve mühendislik alanlarında, özellikle

kuantum fiziği alanında ileri düzeyde araştırmalar yapmak, bunları endüstriye uygulamak, ulu-
sal ve uluslararası projeler yazmak, yüksek lisans doktora öğrencisi yetiştirmek, disiplinlerarası
çalışmaları teşvik ve organize etmek ve anılan bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak
merkezi laboratuvar altyapı ve olanaklarını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.
b) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.
c) Yapılacak araştırmalar için bölümler tarafından ortaklaşa kullanılan ve kullanılması

planlanan laboratuvar ekipmanlarını Merkez altında bir araya getirerek daha etkin kullanımını
sağlamak.

ç) Enstitüde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda,
araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

d) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygula-
ma projelerini yürütmek.

e) Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, seminerler,
çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez, Yönetim Kuruluna seçilmiş üyeler arasından kuantum tek-

nolojileri, nanofabrikasyon, temizoda teknikleri, spektroskopi tekniklerinde deneyimi olan ve
konuyla ilgili SCI düzeyinde dergilerde makaleleri bulunan Enstitü öğretim üyelerinden üç yıl-
lığına Enstitü Yönetim Kurulu görüşü de alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üye-
leri arasından nanofabrikasyon, temizoda teknikleri, spektroskopi tekniklerinde deneyimi olan
ve konuyla ilgili SCI düzeyinde dergilerde makaleleri bulunan bir kişiyi Müdür Yardımcısı
olarak seçilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre yokluğunda yardımcısı vekalet eder.
Vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu
toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkeze bağlı personelin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde, kuruluş ve gelişme

amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için

Rektöre sunmak.
e) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna faaliyet raporunu

ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan, kuantum teknolojileri,

nanofabrikasyon, spektroskopik analiz, temizoda teknikleri ile ilgili çalışmaları, yayın, araş-
tırma, uygulama deneyimi ve birikimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Ku-
rulu görüşü alınarak önerilen dört kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye.

b) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı ta-
rafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen üç kişi arasından Rektör tarafından görev-
lendirilen iki üye.

c) Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen bir üye.
(2) Yönetim Kurulunun oluşturulma prosedürü Rektörlüğün tüm öğretim üyelerine ko-

nuyu duyurması ve adayların ilgili bölüm başkanlıklarına müracaatı ile başlar. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla bir süre
Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı yöntemle seçim ve görevlendirme
yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az 2 ayda bir kez üye tam sayısının
yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çoğun-
luğun sağlanamadığı durumlarda dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2021 – Sayı : 31381



Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
c) Merkeze bağlı laboratuvarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirleyen yönergeler

hazırlamak.
ç) Üniversite de bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağ-

lamak amacı ile protokoller düzenlemek.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından uygun görülen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilim insanları, sanayi-
ciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden en fazla 12 üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu
yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni
çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Proje gruplarının ve Merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve

görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (SEM)
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş
ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak
eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-
minerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2001 24577
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TEBLİĞ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 626 

—— • —— 
Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 591 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE 

BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 

DE 24000 lokomotiflere ait BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması 

hizmet alım işi satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021 / 47537 

İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü 

Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 /( Dahili 71703 ) - 0 272 214 19 51 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 

1-İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere 

ait 35 Adet BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir.  

2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 

Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 15/02/2021 günü saat 10.30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 

GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet 

sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 

Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 

BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 

0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara 

yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 

zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

5-Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 624/1-1 
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64 ADET DİNAMİT SANDIĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

TTK İHTİYACI OLARAK 64 ADET DİNAMİT SANDIĞI ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/44131 

1-İdarenin  

a) adresi 
:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı Dinamit sandığı temini 64 Adet 

b) Teslim yeri  
TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Teslim süresi 90 takvim günüdür. 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 23.02.2021 Salı – saat 15:00 

c) Dosya no : 2118005 

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat,  
f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 
öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 
konsorsiyum beyannamesi,  

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 

4.2.1. Sandık ve kapsül kutusu çarpma ve darbelere dayanıklı, antistatik ve yer altı Grup-I 
metan gazlı yer altı kömür ocaklarında kullanılabileceğine dair üretilen ülkenin resmi 
makamlarından alınmış sertifikası olacaktır.  

4.2.2. Teklif edilecek dinamit sandığı (takım) için bir adet numune vereceklerdir. 
4.3- İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak verebileceklerdir. 
4.4- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düşük fiyat dışındaki 

unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge 
tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir. 

6- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. Yerli malı 
teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  
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 “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. ihale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8- Teklifler en geç 23.01.2021 Salı – saat 1500’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

 9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri 

üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13- İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi 

değildir 

13.1- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 606/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından: 

1 - Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 107 ada 1 parselde (6.848,00 m²) bulunan 
taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat 
karşılığı 32 adet konut inşaatı yapılması işidir.  

2 - İhale dökümanı bedeli 200 TL (İkiyüz lira)’dır. Döküman bedeli, belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dökümanı para yatırma makbuzu 
karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - İhale; “Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:54 İbradı/ANTALYA” adresinde bulunan 
Muammer Aksoy Kültür Evi Toplantı Salonunda, 17.02.2021 Çarşamba günü saat 14.30’da 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 - İhalenin bedeli: 4.716.573,19 TL (Dörtmilyon yediyüzonaltıbin beşyüzyetmişüç lira 
ondokuz kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, ihale bedelinin % 3'ü oranında 141.497,19 
TL (Yüzkırkbirbin dörtyüzdoksanyedi lira ondokuz kuruş) geçici teminat vereceklerdir. 

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur: 

A - İkametgâh belgesi  
B - Türkiye’deki tebligat adresi (Firma unvanı, yazışma adresi, telefon, faks, vergi 

numarası, kurumsal mail adresi vs.) 
C - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2021 yılı içerisinde alınmış) 
a.Gerçek kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
b.Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
2021 yılı içinde alınmış tescil belgesi 

D - İhalenin yapıldığı yıla ait İmza Sirküleri (gerçek veya tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri) 

E - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunanın 
vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi vermesi 

F - Diğer belgeler 
a. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın son durumunu ve yetkililerini gösterir) 
b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik 

temsiline tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya 
vekâletname 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin imza sirküleri ve vekâleten katılıyorlarsa vekâletnameleri 

d. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge 
e. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan alınmış belge 
f. İdari, Teknik Şartnameleri ve ekleri okuyup incelendiği, bütün hükümlerin kabul 

edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı olarak ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe 
g. Vergi levhası fotokopisi 
h. İhaleye katılacak olan firmanın veya gerçek kişinin kamu ihalelerinden yasaklı 

olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir 
i. Şartnamelerin satın alındığına dair makbuz 
G - Geçici Teminat verilmesi 
H - Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen esaslara göre teklifin verilmesi 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2021 – Sayı : 31381 

 

İ - Teknik Şartnamenin 4. maddesinde istenilen belgeler  
J - Mali Şartnamede belirtilen belgeler 
6 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 17.02.2021 Çarşamba günü saat 

13:30’a kadar Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:38 İbradı/ANTALYA adresindeki İbradı 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla vereceklerdir. Postadaki gecikme 
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
İhalenin Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. 
maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

2886 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği İlan olunur. 648/1-1 
—— • —— 

750 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  
750 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/46531 
1-İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 
c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 750 Ton Sülfürik asit alımı 
b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
   Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 
b) Tarihi ve saati : 16 Şubat 2021 Salı günü saat 14.30 
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu 
İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı KİK 
3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 611/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2020 yılı gayri safi geliri 4.011.218,79.-TL olan birinci sınıf Beyoğlu Yirmibeşinci 

Noterliği 26.03.2021 tarihinde  yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 696/1-1 

—— • —— 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki

İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri
Hakkında Tebliğ

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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