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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/3/2019 tarihli ve 30717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci

fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için, 20 nci maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen ilgili birimin belirlediği yarıyıl/yıl sonu sınavı geçme notu alt limitine eşit ya da yukarı

olan başarı notlarından birini alması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“d) Öğrenci, sınıf/dönem derslerinden muaf olduğu toplam AKTS değeri kadar dönem-

lik/yıllık alınan dersler için azami ders yükü olan dönemlik 30, yıllık 60 AKTS’ye kadar bir

üst sınıftan ders alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinin

son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

“Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve ilgili

birimin belirlediği yarıyıl/yıl sonu sınavı geçme notu alt limitine eşit ya da yukarı olan başarı

notlarından birini alması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 
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“(1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşa-
ğıda gösterilmiştir:

Not Aralıkları Harf Notu Dörtlük Sistem Anlamı    Öğrenim Tipi    
95-100 A1 4,00 Başarılı Ön Lisans/Lisans
90-94 A2 3,75 Başarılı Ön Lisans/Lisans
85-89 A3 3,50 Başarılı Ön Lisans/Lisans
80-84 B1 3,25 Başarılı Ön Lisans/Lisans
75-79 B2 3,00 Başarılı Ön Lisans/Lisans
70-74 B3 2,75 Başarılı Ön Lisans/Lisans
65-69 C1 2,50 Başarılı Ön Lisans/Lisans
60-64 C2 2,25 Başarılı Ön Lisans/Lisans
55-59 C3 2,00 Başarılı Ön Lisans/Lisans
50-54 D1 1,75 Şartlı Başarılı Ön Lisans/Lisans
45-49 D2 1,50 Şartlı Başarılı Ön Lisans/Lisans
40-44 D3 1,00 Şartlı Başarılı Ön Lisans
35-39 F1 0,50 Başarısız Ön Lisans/Lisans
0-34 F2 0,00 Başarısız Ön Lisans/Lisans

0 F3 0,00 Devamsız Ön Lisans/Lisans
(2) F1, F2, YZ ve GR notları başarısız, F3 devamsız olarak değerlendirilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde  uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş,
görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde;

öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, dip-
loma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/3/2019 30717
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a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-
sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri, 

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri ko-
nularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını, 

c) Anabilim dalı: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı anabilim
dallarını, 

ç) Anabilim dalı başkanlığı: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili
anabilim dalı başkanlıklarını, 

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-
dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi, 

e) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu, 
f) Bütünleme sınavı: Öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanı-

nan bir sınav hakkını, 
g) Dekan: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 
ğ) Ders yılı/dönem: Bir eğitim-öğretim yılını/dönemini, 
h) Fakülte: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 
ı) Fakülte Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu, 
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim

Kurulunu, 
j) Final sınavı: Derslere devam eden klinik/pratik uygulamaları başarı ile tamamlayan

öğrenciler için dönem sonunda yapılan sınavı, 
k) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
l) Öğrenci İşleri: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları

Öğrenci kabulü 
MADDE 5 – (1) Üniversiteye; 
a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yap-

tırma hakkı elde edenler, 
b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı uyruklular, 
c) İlgili mevzuat hükümlerince yatay geçiş hakkı kazananlar, 
ç) Üniversite tarafından belirlenen YÖK tarafından onaylanan esaslara göre kabul hakkı

kazananlar, 
d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylardan

YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına
göre kayıt yaptırma hakkı elde edenler,

kabul edilir. 
Kesin kayıt 
MADDE 6 – (1) 5 inci madde uyarınca kayıt olma hakkı elde etmiş olanlar ve ilgili

mevzuat uyarınca kayıt yaptırmasına engel teşkil edecek bir durumu olmayanlar Üniversiteye
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kayıt yaptırabilirler. Adaylar, noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla da kayıt yap-
tırabilirler.

(2) Öğrenci İşleri; kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esasları ilan eder
ve kayıt işlemlerini yürütür.

(3) YÖK ve Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan
öğrenciler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(4) Fakültede yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ilgili yönerge hükümleri
uyarınca yürütülür.

Özel öğrenciler 
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yüksek-

öğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri ne-
denlerle kaydı kendi üniversitesinde kalmak şartıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir dönem için başvuruları, ilgili bölüm veya programın
görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğ-
rencilerin hangi dersleri izlemelerine izin verildiği belirtilir.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlü-
dür.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden Üniversiteye merkezi
yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olup kesin kayıt yaptı-
ranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları dersleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile transfer et-
tirebilirler. 

Yatay geçiş 
MADDE 8 – (1) Başka yükseköğretim kurumundan Üniversiteye veya Üniversitenin

bir programından başka bir programına yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütülür. Belirlenen kontenjan ve esaslar uyarınca yatay geçiş başvurularının kabulüne
ve yatay geçiş yapanların ders intibaklarına ilgili yönetim kurulu karar verir. 

Ders muafiyetleri
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumla-

rından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktar-
mak için akademik takvimde belirlenen tarihte başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak
dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde yer aldığı komisyonun önerisi Fakülte Yö-
netim Kuruluna sunulur ve uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır.
Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder. 

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf
notu yoksa 24 üncü maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak başarı durum belgelerinde
gösterilir ve AGNO’ya dâhil edilir. 

Kimlik kartı 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre kesin kayıt yaptıran öğren-

cilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fo-
toğraflı bir kimlik verilir. Bu kimlik en çok bir yıl geçerli olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Bazı anabilim dalları ise YÖK’ün

onayı ile yabancı dilde yürütülebilir. Öğretim dili Türkçe dışında olan anabilim dallarının ha-
zırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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Akademik yıl 
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Yarıyıl/yılsonunda uygulanan yarıyıl/yıl-
sonu sınavları, bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Ancak Fakülte Kurulunun gerekli
gördüğü durumlarda klinik uygulama dersleri, akademik takvimde belirtilen teorik eğitim ve
sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir. 

(2) Herhangi bir nedene bağlı olarak eğitimin aksaması durumunda Fakülte Kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile ilave ders programı uygulanabilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on dört haftalık iki dö-
nemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile on dört
haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir. 

Akademik takvim 
MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun onayı ile en fazla üç dönemden

oluşur ve bu süre yüz kırk günden az olamaz. Bölüm ve programların akademik takvimlerinin
dönemlik, yıllık veya düzensiz aralıklı eğitim esaslarından hangisiyle yürütüleceğine, dönemlik
eğitim esası ile faaliyet gösteren programlarda dönem sayısı ve dönem sürelerine YÖK’ün be-
lirlediği esaslar doğrultusunda Senato tarafından karar verilir. 

(2) Kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik tak-
vim, Senato tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık 
MADDE 14 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığınca,

programın öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın
atanmadığı anabilim dalı başkanı söz konusu anabilim dalında kayıtlı öğrencilerin doğal aka-
demik danışmanıdır.

(2) Akademik danışman öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı
olur. Öğrenciler, akademik danışmanlarının onayını alarak her dönemin başında, alacakları
derslere kayıt yaptırır. Akademik danışman gerektiğinde öğretim elemanlarından öğrencilerin
eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. 

Öğrenim ücreti ve burslar 
MADDE 15 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafın-

dan belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyet ta-
rafından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabi olurlar. Üniversite tarafından sunula-
bilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve
Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler
ve normal eğitim süresinin dışındaki öğrenciler katıldıkları derslerin yerel kredisi esas alınarak
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapmayan öğrencinin ilgili
akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

(4) Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile kararlaştırılan anabilim dallarına
burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili diğer hususlar, Senato tarafından hazırlanan ve Mü-
tevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

Öğrenim süresi 
MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen bir yıl hariç, Fakültenin eği-

tim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam beş yıldır. Azami öğrenim süresi
sekiz yıldır. 
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(2) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre birinci fıkrada belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurduğu süreler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe
nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dâhildir.

(4) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen ya-
rıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

(5) Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak
bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır. 

(6) Eğitim-öğretim yılının ilk üç yılında temel tıp ve diş hekimliği bilimleri eğitimi,
son iki yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir. 

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları 
MADDE 17 – (1) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(2) Derslerin AKTS kredisi, sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama
gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zaman dikkate alı-
narak belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim planlarında fakülteden mezun olmak için gerekli toplam kredi yükü
ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar
saatleri ve kredileri ile varsa önkoşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her
bir yıl için en az 60 olacak şekilde belirlenir. 

Dersler 
MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. 
(2) Zorunlu dersler:
a) Mesleki zorunlu dersler, fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin

mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken ön şartlı derslerdir. Ön şartlı ders, bir dersin
alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak öngörülmüş ise bu
derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alı-
namaz. Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen verilmesi
zorunlu olan derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; öğrencinin fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve mezun
olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.
Seçmeli dersler; yarıyılların dağılımı, öğrencinin seçmeli ders alma sayısı, AKTS, bu derslerin
alınabilmesi için gerekli öğrenci sayısına göre Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ile Senato ta-
rafından verilir.

Ders alma ve sınıf geçme 
MADDE 19 – (1) Öğrenciler; her dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o dönem içinde alacağı dersler, akademik
danışmanın onayı ile kesinleşmiş olur. Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yap-
tırmayan ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre
içinde kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme süresi içinde, bu Yönetmelikte belirlenen aza-
mi ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla öğretim programı çerçevesinde ders alabilir, al-
dıkları dersi değiştirebilir veya sildirebilirler.
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(3) Eğitim-öğretim programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, Fa-
külte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş intibak programı doğrultusunda ders alırlar. Fakülte
Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından da
ders alabilirler.

(4) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu
iptal edilir.

(5) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Fakülte anabilim dalları tarafından verilen
mesleki zorunlu, teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön
koşullu dersleridir. Ön şartlı olan bir dersten devamsızlıktan kalan ya da başarısızlıktan kalan
öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez başarısız olduğu ders/dersleri tekrar eder. 

(6) Öğretim programları gereğince bir eğitim-öğretim yarıyılında veya yılında okutulan
ön şartlı olmayan derslerden başarısız olanlar, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam
edebilirler. Bu durumda, ön şartlı olmayan dersten başarısızlık nedeniyle sorumlu olarak bir
üst sınıfa devam etme hakkını elde edenlerin, sorumlu oldukları derslerden bir üst sınıfta ba-
şarılı olmaları gerekir. Bir üst sınıfta da başarılı olamayanlar takip eden akademik yıldan itiba-
ren söz konusu derslerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeden başka ders alamazlar.

Derslere devam 
MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu öğretim programında belirlenmemiş ise teorik derslerde toplam ders saa-
tinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise %80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen öğ-
renciler ilgili dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Öğrencilerin devam durumları dersin
ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. 

(2) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda heyet ra-
porları Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin
raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını
aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam
edemezler ve sınavlara giremezler. 

(3) Yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğren-
cilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu
öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde, söz konusu sınavlar
için mazeret sınavı hakkı elde ederler.

(4) Dönem/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan öğ-
renci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır. Başa-
rısız olunan dersin devam mecburiyetini yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi tekrar
aldığında dersin dönem/yıl içi etkinliklerine devam etmek zorunda değildir. Bu durum prog-
ramda ders değişikliği halinde de geçerlidir. Ancak sınav takvimi uyarınca gerçekleştirilecek
olan sınav ve sınav yerine geçen çalışmalara katılmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programının Yürütülme Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi 
MADDE 21 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken

asgari klinik/pratik uygulama ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında
öğrencilere duyurulur. 
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(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik/pratik
uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının
ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan kli-
nik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. 

(3) Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim
yılı başında öğrencilere duyurulur. 

(4) Klinik/pratik uygulamasını, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o
dersten başarısız sayılır. 

Klinik dersler 
MADDE 22 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik ders-

lerde ara sınav, final ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teorik olarak
yapılır. 

(2) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya anabilim
dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına giremeyen
ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri bütünleme sınavına
alınır. 

(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan Erasmus ve değişim prog-
ramları hariç fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders
(staj) yapılması kabul edilmez. Erasmus ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için
dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez. 

Dördüncü ve beşinci sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı 
MADDE 23 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenci final sınav tarihine kadar

klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygu-
lamaları eksik veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz. 

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak asgari oranları tamamlayan öğrenciye
eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav ta-
rihinden önce Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde ek süre verilir. Bu
sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı
kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan
öğrenci başarısız sayılır ve dördüncü sınıf öğrencileri o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki
öğretim yılında tekrar eder. Beşinci sınıfta klinik/pratik uygulama tekrarında başarısız olanlar,
akademik takvimde belirtilen tarihte başlayarak ikinci klinik/pratik uygulama tekrarını yapar-
lar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu 
MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı ça-
lışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
Ders başarı notu; teorik derslerde ara sınav not ortalamasının %40'ı, final sınav notunun %60'ı;
klinik/pratik uygulamalı derslerde ara sınav notunun %40’ı, final sınav notunun %60’ının top-
lanması sonucunda elde edilir. Ara sınav notu klinik/pratik uygulamalı derslerde teorik ve kli-
nik/pratik sınavların ortalaması alınarak hesaplanır. Ayrıca öğrencilerin başarılı olabilmeleri
için final veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

(2) Bütünleme ve klinik/pratik uygulama tekrarı sınav sonuçları final sınav sonuçları
gibi işleme konulur. 

(3) Sınav notları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             22 Ağustos 2021 – Sayı : 31576



Harf Notu Katkı Sayısı Puan Başarı Durumu
AA 4.00 90-100 Başarılı
BA 3.50 85-89 Başarılı
BB 3.00 75-84 Başarılı
CB 2.50 70-74 Başarılı
CC 2.00 60-69 Başarılı
FF 0.00 0-59 Başarısız
FZ 0.00 Başarısız
-1 0.00 Başarısız
(4) Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 
a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır. 
b) FZ: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. 
c) -1: Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrencilere verilir. 
Sınavlar 
MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, muafiyet sınavı, mazeret

sınavı ve bütünleme sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenciler sı-
navlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri
yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi hallerde sınava alınmazlar.  Sınavlara ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir: 

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteli-
ğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara
sınav yerine geçebilir. Uygulamalı dersler için vize sınavları; teorik ya da teorik-pratik sınav
şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin vize notunun belirlenmesinde teorik-pratik sınav
notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.  

b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç yedi iş günü içinde durumlarını yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Durumları
Dekanlık tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav
hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar.
Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci
için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre
içinde sınavlara girilmez. 

c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve/veya zorunlu
iş yükünü tamamlayan öğrencilere final hakkı tanınır. Uygulamalı derslerin sınavları uygula-
malı olarak yapılabilir. 

ç) Bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavına girmek için gerekli olan koşulları yerine
getirmiş olmasına rağmen dönem sonu sınavına giremeyen veya başarısız olan öğrenciler için
bütünleme sınavı verilip verilmeyeceği ve bütünleme sınavına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.  

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarı-
sızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine
geçer. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az CC alması gerekir. Tek
ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasın-
daki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa
tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik
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uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha
önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda
birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi
durumunda, mazereti kabul edilmez. 

e) Muafiyet sınavı: Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun
görülen dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı açılır.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağ-
layamayan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden
bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yük-
seltme sınavı açılabilir. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2,00 yapamayan öğrenci
takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır. 

(3) Ortak zorunlu ve üniversite seçmeli dersler için 5/11/2017 tarihli ve 30231 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(4) Durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanan mezun
olamayan öğrenciler istedikleri takdirde aşağıdaki belirtilen haklardan birinden yararlanmak
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçeyle başvururlar: 

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya Üniversite seçmeli ders veya dersler
arasından seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak. 

b) Ortak zorunlu veya Üniversite seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek
ders sınavına girmek.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz 
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, bir değerlendirme sonucuna veya dönem sonu mutlak

notuna, ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir
maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme işlemi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç
ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Öğrenciler başarı harf notlarına iti-
raz edemezler. 

Klinik/pratik uygulama sınavları 
MADDE 27 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf, klinik/pratik uygulama dönemidir. Dör-

düncü ve beşinci sınıflarda, her klinik/pratik uygulama sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik
(yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı
hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu klinik/pratik
uygulama için bütünleme sınav hakkı verilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Disiplin, İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet koşulları 
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için eğitim-öğretim planının ön-

gördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış olması ile birlikte ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğ-
rencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetlerine karar verilir ve ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre diplomaları hazırlanır.
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Diploma, diploma eki ve unvanlar 
MADDE 29 – (1) Diplomalarda T.C. Kimlik Numarası, mezuniyet tarihi, diploma

numarası ve mezuniyet dönemi belirtilir. 
(2) Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki yıldaki bütün derslerini ve sınavlarını ba-

şararak AGNO’larının 2,00 olması gerekir. İlk iki yıldan sonra öğrenimlerine devam etmeyen-
lere istekleri halinde, temel bilimlerde ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim prog-
ramını başarı ile tamamlayanlara ise, diş hekimliği yüksek lisans diploması ile diş hekimi un-
vanı verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanmış diploma eki ücretsiz ve talep edilmeksizin ve-
rilir.

Disiplin
MADDE 30 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 31 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların, ilişiğinin kesilmesini ya-
zılı olarak talep edenlerin ve yatay geçiş yapanların Üniversiteden Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması
arkasına işlem yapılarak ve öğrencinin talep etmesi halinde Üniversitede aldığı dersleri ve not
durumlarını gösterir bir belge verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında sakla-
nır.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş başvurusunun kabul edil-
diğine dair gönderilen yazı ile ilişiği kesilen öğrenciye ait dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğ-
retim kurumunun talebi üzerine birer kopyası öğrenci dosyasında saklanmak koşulu ile yatay
geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Kayıt dondurma 
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim

ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli nedenlerle, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir
defada en az bir dönem, en çok bir yıl dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci eğitim öğretim
faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve
ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi
MADDE 33 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar

Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE SELÇUK

ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL İLERİ SERA TEKNOLOJİLERİ VE ÜRETİM 
TEKNİKLERİ ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

bünyesinde, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile kurulan Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve
Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünye-

sinde, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile kurulan Kırşehir Ahi Evran Üni-
versitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üre-
tim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Koordinatör Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
c) Merkez (JİSTUAM): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk

Üniversitesi Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Ankara Üni-

versitesi ve Selçuk 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) Jeotermal ileri sera teknolojileri ve üretim teknikleri alanında mükemmeliyeti he-

defleyen, disiplinler arası araştırma yaklaşımını örnek alan ve ulusal/uluslararası alanda referans
gösterilen bir araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturmak.
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b) Özellikle seracılık alanında pek çok otomasyon sistemlerinin optimizasyonuna yö-
nelik araştırmalar ve bu araştırmalarla kazanılan bilgiler ile yeni üretim teknolojilerini geliş-
tirmek.

c) Sera içi kültürel uygulamalarına yönelik, yapay zekâ, makine öğrenmesi, bitki-bil-
gisayar-makine etkileşimi alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

ç) Sera hastalık ve zararlıları ile mücadele (biyolojik, biyoteknik ve benzeri) yöntemleri
alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak ve bunların çıktılarının uygulanabilirlik seviyesini
yükseltmek.

d) Sera atıklarının (topraksız tarımda kullanılan drene olan solüsyon, katı ortam üretim
materyali, bitkisel atıklar ve benzeri) tekrar üretimde değerlendirilmesine yönelik araştırma ve
geliştirme yaparak üretim maliyetlerini düşürmek ve kâr marjının artırılmasını sağlamak.

e) Topraksız tarım kapalı sistem solüsyon dezenfeksiyon sistemlerine ilişkin araştırma
ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu yolla su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu
sağlanarak seralarda girdi maliyetini düşürmek ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak.

f) Yapay ışıklandırma sistemleri alanında araştırma ve geliştirme yaparak birim alandan
alınacak verimi maksimize etmek.

g) Bölge seracılığına uygun stratejik öneme sahip, domates, biber, hıyar, sert çekirdekli
meyve türleri, kesme çiçek, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi katma değeri yüksek al-
ternatif ürünlere ilişkin araştırmalar yapmak; bölge ve ülke ekonomisine ilave katma değer
sağlamak.

ğ) Domates, biber, hıyar, sert çekirdekli meyve türleri, kesme çiçek, süs bitkileri ve
tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere ilgili türlerde çeşit ve anaç ıslahı yapmak, mevcut çe-
şitlere göre birim alanda ürün kalite ve kantitesini artırmak.

h) Abiyotik stres koşullarına toleranslı (tuzluluk, pH ve benzeri) çeşitlerin belirlenme-
sine yönelik araştırmalar yapmak ve stres faktörlerinin sebep olduğu ürün kayıplarını en aza
indirmek.

ı) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda seracılık sektörüne yönelik eğitim prog-
ramları düzenleyerek girdi maliyetlerinin düşürülmesi, verimin arttırılması ve pazardaki rekabet
edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi hakkında farkındalık oluşturmak. 

i) Yurt dışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ağlarının geliştirilerek,
jeotermal ileri sera teknolojileri alanında saygınlık ve tanınırlığı arttırmak ve bu yolla Merkezin
uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunmak.

j) Jeotermal ileri sera teknolojileri alanındaki araştırmacılara lisans, yüksek lisans, dok-
tora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel imkanlar sunmak.

k) Seracılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sek-
törde çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde sertifikalı eğitimler vermek.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversite ve araş-
tırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı/tek-
nik personel değişimleri/eğitimleri gerçekleştirmek.

m) Merkez kapsamında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, yürütülen nitelikli
Ar-Ge projeleri ve etkin üniversite-özel sektör iş birliği ile üretilen bilgi ve teknolojilerden
katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine destek olmak.

22 Ağustos 2021 – Sayı : 31576                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



n) İleri sera teknolojileri konusunda çalışan diğer disiplin grupları ve firmalar için bir
çekim ve çözüm merkezi olmak.

o) Jeotermal ileri sera teknolojilerinin ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak
amacıyla çalıştaylar düzenlemek, ulusal/uluslararası konferanslar, kongreler düzenlemek ve
bilimsel süreli yayınlar çıkarmak.

ö) Beş yıllık Ar-Ge stratejik planını oluşturmak ve ona uygun faaliyetlerde bulunmak.
p) Seralarda ekonomik ve insan tüketimi için ılıksu balıkları yetiştirmek.
r) Seralarda ekonomik önemi olan akvaryum balıkları ve bitkileri yetiştirmek.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Belirtilen amaçlar ve hazırlanan Ar-Ge stratejik planı kapsamında bilimsel ve tek-

nolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
b) Jeotermal ileri sera teknolojileri ve üretim teknikleri konusunda uzmanlar yetiştirmek

ve bu amaç doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.
c) Jeotermal ileri sera teknolojileri ve üretim teknikleri konusunda ilgili özel kuruluş-

lara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yap-
mak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-
rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vası-
tasıyla duyurmak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yapmak.
h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.
ı) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından üç yıllık süre için
Koordinatör Üniversiteden görevlendirilir. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre
görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli

koordinasyonu sağlamak.
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya

çağırmak.
ç) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek

ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulamasını sağlamak.
d) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuru-

luşları ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma
programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Alt birimler ve araştırma gruplarının oluşturulmasını ve bu birim/gruplarda uygun
nitelikteki kişilerin görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

f) Araştırma altyapısında görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle
ilgili sayı, nitelik gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütül-
düğünü denetlemek. 

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün teklifi ve Koordinatör Üniversite Rektörünün onayı ile Ko-

ordinatör Üniversiteden iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yeni veya ek fiziki alt yapı ve laboratuvarlarının inşaatı, cihazların alımı

ve kurulumu aşamalarının takibi, Ar-Ge stratejik planının oluşturulması ve izleme süreçlerinde
sekretaryanın yürütülmesi ve gelişmelerin Müdüre raporlanmasını yapmak.

b) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-
tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-
kin bilgileri hazırlamak ve Müdüre sunmak.

c) Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görev-

lendirilen biri rektör yardımcısı olmak üzere iki temsilci ve diğer Ortak Üniversitelerin Rek-
törleri tarafından görevlendirilen birer temsilci olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. 

(2) Koordinatör Üniversitenin rektör yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Baş-
kanın yokluğunda bu görevi Müdür yürütür. Toplantı Koordinatör Üniversite bünyesinde ger-
çekleştirilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Kanuni yaş haddini aşmayacak
şekilde süresi biten üye bir dönem daha yeniden görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya art arda üç defa toplantılara katılamayan Yöne-
tim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendiri-
lir.

(5) Müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
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(6) Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır. Eşitlik duru-
munda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(7) Kurulun sekretarya ve raportörlük hizmetleri, Koordinatör Üniversite tarafından
yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu Başkanının veya Müdürün daveti üzerine olağan veya olağanüstü

yılda en az iki defa toplanmak. 
b) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimleri ve Ar-Ge çalışma gruplarını

kurmak, başkanlarını seçmek ve bu birimleri/grupları denetlemek.
c) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personele dair kararları almak ve ortak

yükseköğretim kurumlarının rektörlerine teklifte bulunmak.
ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek.
d) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
e) Araştırma Komitesi tarafından ön değerlendirmesi yapılan yeni teklif, devam eden

ve sonuçlanmış projeleri karara bağlamak. Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını ha-
zırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.

g) Faaliyetlerin Ar-Ge stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.
ğ) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-

tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-
kin bilgilere son halini vererek ortak yükseköğretim kurumları rektörlerinin onayına sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygu-
lamaları ile ilgili birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve
özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından belirlenen en fazla on beş üyeden
oluşur. Bu üyeler; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıl-
lığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı ya-
pılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder.
Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere daya-
narak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-
mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve araştırma komitesi
MADDE 16 – (1) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili sera teknolojileri, yetiştirme

teknikleri, bitki ıslahı, ürün kalitesi ve bitki koruma gibi alanlarda çalışma grupları ve araştırma
komitesi oluşturulabilir.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 17 – (1) Koordinatör Üniversite Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca

desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya
yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 18 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri

ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak
Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı;
ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden her-
hangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru
sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir
ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı
MADDE 19 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek ge-

lirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin
Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Satın alma işlemleri
MADDE 20 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf mal-

zemesi/hizmet alımları işlemleri, koordinatör Üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
sinin koordinasyonu ile yürütülür. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, ortak yükseköğretim kurumlarının Senatolarının kararları uygulanır.
Fiziki alt yapı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörleri, Merkezin

kurulacağı, Koordinatör Üniversitenin malik olduğu arazi üzerinde Merkezin fiziki alt yapısının
inşası ve işler hale gelmesi için gerekli tüm idari, mali, hukuki işlemleri yapmayı taahhüt eder.
Bu hâlde, arazi sahibi dışındaki ortaklar söz konusu arazi üzerinde herhangi bir hak iddia et-
meyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Fiziki alt yapının inşasının sona ermesini müteakip,
arazi sahibi yükseköğretim kurumu, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına bağımsız ve sürekli ni-
telikte ortak yükseköğretim kurumları lehine üst hakkı tesis eder.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğre-
time ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Başarısız ders: FD veya FF notu alınan dersi,
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
d) Birim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte kurulunu, yüksekokulların/mes-

lek yüksekokullarının yüksekokul kurulunu,
e) Birim yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte yönetim kurulunu, yük-

sekokul/meslek yüksekokullarının yüksekokul yönetim kurulunu,
f) Ders kredisi: Yarıyıl sisteminde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygu-

lama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmayı; yıl sisteminde bu değerlerin iki katını ifade
eden ölçü birimini,

g) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar
alınması hâlini,

ğ) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren önlisans ve lisans
öğretim programını,

h) DNO: Dönem (yarıyıl) not ortalamasını,
ı) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili birim kurulunca eşdeğer

olarak kabul edilmiş olan diploma programını,
i) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülteleri,
j) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
k) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki-

ben yapılan örgün öğretimi,
l) Katkı payı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri

için ilgili mevzuatta belirlenen katkı tutarını,
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m) Meslek yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı meslek yüksek-
okullarını,

n) Mezuniyet sınavı: Mezun olabilmek için öğrencinin en fazla 3 dersten girebileceği
sınavı,

o) Öğrenim ücreti: İkinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini,
ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
r) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
ş) Üniversite (OKÜ): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
t) Yüksekokul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Önlisans eğitim-öğretim süresi iki, azami dört yıldır. Meslek yüksek-

okullarında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.
(2) Lisans eğitim-öğretim süresi dört, azami yedi yıldır. Bu programları başarı ile ta-

mamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eği-

tim-öğretimi birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.
(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin ders-

lerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına ba-
kılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve
sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
durumları devam eder. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek
yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pılır.

Azami öğrenim süresi ve sınav hakkı
MADDE 6 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, öğrenim süresi iki yıl

olan ön lisans programlarında azami süre dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans program-
larında azami süre yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami süre sekiz
yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami süre dokuz yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Eğitim-öğretim yarıyılları ve programları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere
örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; birim kurullarının gerekçeli önerileri, Senatonun kararı
ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan veya yaygın eğitim de yapıla-
bilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olan güz ve bahar yarıyıl-
larından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.
Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar, ortak zorunlu dersler, alan dışı seç-
meli dersler ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Birim kurulunca, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim
önerilerinin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulması gerekir. Se-
nato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul
ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir
ay önce ilan edilir.

Çift anadal programı

MADDE 8 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim ku-
rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli
koşulları sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın
olan bir başka önlisans/lisans programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci bir önlisans/lisans
diploması almalarını sağlayan bir programdır ve bu program, 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 ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 9 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun
önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir
lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans prog-
ramlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme imkânı verilir. Yan dal
programı, ayrı bir lisans programı değildir. Yan dal programı, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil eğitimi, 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,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 11 – (1) Öğrenci; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması, GNO’su-
nun 3,00 veya üzerinde olması ve akademik danışmanının onayının bulunması şartları ile üst
yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı bir ya-
rıyılda alınabilecek AKTS kredilerinin toplamından fazla olamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders
alarak 5 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Alma, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Üniversiteye kayıt

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre

Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde bir örgün öğretim programına

kayıtlı olmamak.
(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üni-

versite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak adayın yazılı beyanı istenir.

(3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında
da belge isteyebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını bizzat yaptırabildikleri gibi,
vekalet verdikleri vekil aracılığı ile de yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın
belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını
kaybeder.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sı-
navında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişi, Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine
verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı
ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu diploma programla-
rından herhangi birinden mezun olan öğrenciler, aynı diploma programına, ÖSYM tarafından
yerleştirilmiş olsalar bile, ikinci kez kayıt yaptıramazlar.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, Yük-
seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 14 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine baş-
lama hakkı verilen öğrencilerin, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim yö-
netim kurulunca eşdeğer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak su-
retiyle, programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere
göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan prog-
ramlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans prog-
ramına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri
veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.
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Ders muafiyeti
MADDE 15 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulun-

dukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için Üniversiteye kayıt yaptırdığı
ilk yarıyılda akademik takvimde belirtilen ders kaydının ilk gününden başlamak üzere, en geç
on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alın-
maz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulunca, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin
daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu (en az CC) bakı-
mından kontrol edilerek, ilgili bölüm/program kurulunun görüşü de alınarak değerlendirilir ve
hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacağı belirlenir. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği
yarıyıl/yıl Üniversitemizin Muafiyet ve İntibak Uygulama Yönergesine göre yapılır.

(3) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait
muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 16 – (1) Bütün öğrenciler, ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen gün

veya günlerde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri
seçmek suretiyle yenilemek zorundadırlar. Mazereti olanların durumu, yarıyılın ilk haftası için-
de başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili birim yönetim kurulunca incelenir ve mazereti geçerli
görülenler, yarıyılın ikinci haftası içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıt-
larını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına gire-
mezler. Kayıt yenileme tarihleri Senato tarafından uzatılabilir. Öğrenciler, öncelikle alt yarı-
yıllardan başarısız oldukları dersleri, daha önce almadıkları/alamadıkları dersleri, bulundukları
yarıyılın derslerini almak; varsa daha sonra not yükseltmek amacı ile almak istedikleri dersleri
almalıdırlar. Üst yarıyıllardan veya not yükseltme amaçlı olarak alınan dersler dâhil öğrencinin
aldığı derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olabilir. Öğ-
rencilerin dönem dışında yaptıkları/yapacakları stajlar her bir yarıyılda alınabilecek AKTS top-
lamının dışındadır.

(3) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan
veya bunları tamamlayamayan öğrenciler, aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Kayıt yenileme ve ders alma işlemlerine ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından be-
lirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

hükümlerine göre alınır.
(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-

maz, öğrenciye katkı payı ve öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar için öğrenci belgesi veril-
mez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Akademik Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Dersler
MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans programlarında ders geçme sistemi uygulanır.
(2) Önlisans ve lisans programlarındaki dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşul, önkoşullu

veya uygulamalı ders olarak sınıflandırılır.
(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa önko-

şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. 
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(4) Derslerin AKTS kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenir. Derslere
ait AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve
alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğ-
rencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık
gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra labora-
tuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(5) Önlisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken ders-
ler, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Akademik danışmanlık
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı ol-

mak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi
bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanları arasından
bölüm/program kurulunca akademik danışmanlar belirlenir.

(2) Akademik danışmanların görevleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Devam mecburiyeti
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında

devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devamı ve varsa uygulamalarında başarılı olma şart-
larını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı
aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin ara sınavlarına ve başarı notu
hesabına katkısı olan tüm yarıyıl içi faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrencinin raporlu ol-
duğu günler devamsızlık için kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

Sınavlar ve sınav dönemleri
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, mazeret sı-

navı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.
b) Yarıyıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.
c) Yıl sonu sınavı; yıl esasına göre eğitim veren akademik birimlerin yıl sonunda yap-

tıkları sınavdır.
ç) Mazeret sınavı; ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir ne-

denle sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.
d) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere ta-

nınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğ-
renci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. Başarı
notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğren-
cinin ise yarıyıl/yıl sonu sınavı notu geçerli sayılır. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, la-
boratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan
ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı ya-
pılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birim kurulu kararı ile tespit edilir.

e) Mezuniyet sınavı; 23 üncü maddede belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla,
mezun olabilmek için en fazla 3 başarısız dersi kalmış olan öğrencilerin bu derslerden veya
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GNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin GNO’sunu 2,00’a çıkarabilmek için istediği üç ders-
ten girebilecekleri sınavdır. Mezuniyet sınavı, ilgili yarıyılı takip eden yarıyıl başlamadan önce
akademik takvimde belirtilen tarihte, öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Bu
ders/derslerin başarı notunun belirlenmesinde yalnızca mezuniyet sınavı dikkate alınır.

f) Ek sınav; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılan sınavlardır.
(2) Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.
(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-

lama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Dersi

veren öğretim elemanı, sınavların nasıl yapılacağı hakkında, yarıyıl başında bölüm başkanlığını
ve öğrencileri bilgilendirir.

(5) Yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınav programları, birimlerce hazırlanır ve
sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanlarının sınav yarıyılında Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin ta-
rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim
kurulunca kararlaştırılır.

(7) Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri
gruplara ayırarak yapılması durumunda her grubun ham başarı puanı, o grubun dersini veren
öğretim elemanı tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak de-
ğerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim ele-
manı tarafından, tüm grup başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.

(8) İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin
esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-öğ-
retimle ilgili diğer konularda normal öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Normal ve ikinci öğ-
retimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi eğitim saatleri içinde yapılır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar
MADDE 22 – (1) İlgili birim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders

için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri, her yarıyılın ilk dört haftası içinde, bö-
lüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ile ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi kapsamında yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödev-
leri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, dersin başarı notunu değerlendirme şekli ve
ders içeriği ile birlikte dersin öğrenciye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile ilgili ko-
nular, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sis-
temi üzerinden ilan edilir.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarında aynı yarıyıl/yıl için öngörülen derslerden
en çok ikisinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not
yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçları en geç ilgili dönemin son iki haftasından önce Öğrenci Bilgi
Sistemi üzerinden ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadırlar.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış,
b) O derse ait ara sınava girmiş,
c) Teorik derslerin en az %70’ine katılmış,
ç) Uygulamalı derslerde en az uygulamanın %80’ine katılmış,
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d) Uygulamalarda başarılı ve varsa verilen projeleri tamamlamış,
olmak gerekir.
Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları
MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o

derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda
yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl için-
de yapılan çalışmalar;  uygulama,  ödev, kısa sınav,  proje,  staj,   atölye, seminer, laboratuvar
ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok
%60 olacak şekilde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için aşağıdaki
esaslara göre bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır:

a) Bağıl değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu; ara sınav/sınavlar, yarıyıl
içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın
genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel da-
ğılımı dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim
elemanı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda
yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu, ara sınav/sınavlar, yarıyıl
içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham
başarı notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde, aşağıdaki tabloya göre ham
başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir:

Ham Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
60-69 CB 2,50
50-59 CC 2,00
45-49 DC 1,50
40-44 DD 1,00
30-39 FD 0,50
0-29 FF 0,00
(3) Değerlendirmeler sonunda başarı durumuna ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci, o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, mezun olma aşamasında

2,00 GNO’ya sahip olmak şartıyla o dersi başarmış sayılır.
c) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır.
ç) Kredisiz dersler ve stajlar, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıda belirtilen

şekilde değerlendirilir:
1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygu-

lamada başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan
öğrencilere verilir. Yatay geçiş yolu veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kay-
dolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine
birim yönetim kurulunca kabul edilen dersler için de MU notu verilir. Staj çalışmasında başa-
rısız olan öğrencilere, YS notu verilir. MU notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz.
Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi
veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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2) DS notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DS
notu, DNO hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) Öğrencinin mazeretsiz olarak girmediği her sınav için girmedi seçeneği işaretlenir
ve sistem ilgili öğrenciye (0) notu verir.

e) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya
çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye,
o sınav için sıfır (0) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Not ortalaması
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.
(2) Not ortalaması; 24 üncü maddeye göre derslerden alınan notlardan her birinin kat-

sayısının, o dersin Senato tarafından belirlenen AKTS kredisinin çarpılması ile bulunan sayı-
ların toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların
kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten bü-
yükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal yarıyı-

lında alamayan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli
ise danışmanın onayı ile, sonradan programdan çıkarılan dersler ise, akademik danışmanının
önerisi üzerine kayıtlı oldukları birim kurulunca uygun görülen dersleri alabilirler.

(2) Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programlarında başarısız olunan dersler, ders
tekrarından sayılır. Öğrencinin değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS
kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulu kararı ile eşdeğer dersler
belirlenir.

(3) Muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden bu dersleri almak isteyen
öğrencilere, söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 27 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf,

başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu
durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı
aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı
olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrar edilen derslerde alınan son not, GNO hesa-
bında dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 28 – (1) Yarıyıl sonu ders başarı notları, yarıyıl sınavlarının bitiş tarihinden

itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğren-

ciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en
geç bir hafta içerisinde, ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Bö-
lüm/program başkanı, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim dalı baş-
kanına incelettirir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulunun kararı ile biri dersi okutan
öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon
kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek
karara bağlanır. Maddi hatası tespit edilen not, en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine
işlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler
MADDE 29 – (1) Ders kaydını yapamayan, uygulamalara katılamayan veya ara sınava

giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli
mazeretler aşağıdaki gibidir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin
olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nede-
niyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı
halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek
zorunda kaldığını belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunun
resmi kurumlar tarafından verilen belge ile belgelenmesi.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğ-
retim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgeli

iş, Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması.
h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden

en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları, il-
gili birim yönetim kurulunca tespit edilecek tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin
20 nci maddede yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına mazeret sı-
nav hakkı tanınmaz.

(6) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye, ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
İzinli sayılma
MADDE 30 – (1) 29 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim

yarıyılının ilk ayı içinde öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle
kullanamadığı süre için 20 nci maddede belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o
yarıyıl veya yıl izinli sayılır.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, 20 nci maddede be-
lirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl sınav hakları saklı tutulur.
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(3) İlgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle sağlık,
tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir eği-
tim-öğretim yılıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabil-

mesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam
AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2,00 GNO ile ta-
mamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Öğrencinin mezun
olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir.
Öğrenci daha önce aldığı ve FF, FD veya DS notları alarak başarısız olduğu dersleri tekrar ala-
rak en az DD notu ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve YS veya
UB notu alarak başarısız olduğu kredisiz dersleri tekrar alarak Y notu ile başarmış olması ge-
rekir.

(2) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-
karılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağ-
layacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten
muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi,
tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak
zorundadır.

(3) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS kredisi, önli-
sans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Diplomalar
MADDE 32 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına

kayıtlı öğrenciler, 31 inci maddede belirtilen hükümleri sağlamaları halinde; programın ta-
mamlanmasını takip eden sınav yarıyılı sonunda, önlisans veya lisans diploması almaya hak
kazanırlar.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün ders-
leri, uygulamaları ve bunların AKTS kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, se-
miner, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notlarını belirten belge verilir.

(3) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda
olduğu dersleri şartlı başarı veya başarı ile tamamlayarak ilk iki yıl GNO’sunun en az 2,00 ol-
ması, önlisans diploması için gerekli olan AKTS kredisini tamamlaması ve devam ettiği lisans
programından kaydını sildirmesi koşullarıyla,  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, önlisans
diploması verilebilir.

(4) Disiplin cezası almamış ve GNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha
yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere, ilgili bi-
rim tarafından belge verilir.

(5) Birimler tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey
için farklı şekilde düzenlenir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem
Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-
gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(7) Diplomalar Senatonun belirlediği şekle göre hazırlanır.
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Kayıt silme 
MADDE 33 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde

Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alması.
b) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik

birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde asil öğrenci olarak kaydının
bulunduğunun belirlenmesi.

Kayıt sildirme
MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydını sildirme

isteğini yazılı olarak talep etmesi halinde kaydı silinir.
Değişim programları
MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında

yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-
çevesinde, öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere
gönderilebilirler. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dö-
nüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca be-
lirlenen değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili birim yönetim
kurulunca karar verilir. Öğrencinin izlenmesi, değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

(2) Değişim programlarında, AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzen-
lenmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı
paylarının ödenmesine ilişkin hususlar, diğer yükseköğretim kurumu ile yapılan ikili anlaşma-
lara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildir-
dikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan
veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 15/8/2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Os-

maniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL

TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyome-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyomedikal çalışmalar için gerekli uygulama

ve araştırma laboratuvarlarını kurmak ve işletmek. 
b) Medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol

çalışmalarını kapsayan süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmak ve bu alanlarda ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında eğitimler vermek.

c) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak iş birliği sonucunda, teorik ve pratik
mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak tanı ve tedavi amaçlı yenilikçi cihaz tek-
nolojilerini geliştirmek.

ç) Türkiye’nin biyomedikal mühendisliği alanında araştırma potansiyelini geliştirmek,
tıbbi cihazlar konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için bilimsel araştırma ve geliştirme faali-
yetlerinde bulunmak, çalışmalar ve projeler yapmak.

d) Tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesinde, bakımında ve
işletilmesinde mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kali-
tesini ve verimliliğini arttırmak.
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e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyomedikal alanda eğitim alan öğrencilere
staj ve/veya uygulama imkânı sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bulunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde biyomedikal
mühendisliği ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek. 

g) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma
merkezleri ve benzer birimler ile koordineli çalışmak, uygulamalı ve disiplinler arası alanlar-
daki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlayıp yenilikçi ve
özgün çözümler üretmek, Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağla-
mak. 

ğ) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki cihazların günün şartlarına uy-
gun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje alma/yürütme potansiyelini artıra-
rak Üniversiteye ve sektöre yönelik uygulamalar yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sanayi kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ve
özel sektör ile iş birliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik hizmet vermek, uluslararası
iş birliğini teşvik ederek Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek ve
uygulanabilir sonuçları sanayiye aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli görülen anabilim ve bilim dalları ara-

sında iş birliği ve koordinasyon sağlayarak medikal cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test,
kalibrasyon, ölçme, değerlendirme ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası standartları takip
ederek Üniversite bünyesinde uygulama ve araştırmalarını yapmak.

b) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme, üretim-geliştirme çalışmaları yapmak
ve prototipler geliştirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim prog-
ramları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi nok-
tasında yeni gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve
şartnamelerin hazırlanması, medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konu-
larda hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kullanıcılara, cihazların kullanımı, laboratuvar
güvenliği ve benzeri konularda hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, sem-
pozyum, kongre, konferans, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve
bu tür toplantılara katılmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun eğitim programları
ve araştırma projeleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara ka-
tılmak.

g) Biyomedikal ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel
ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, film, resim, slayt ve benzeri şekillerde süreli
ve süresiz olarak yayımlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası üniversite ve sanayi ku-
ruluşları ile iş birliği yapmak, ortak ve disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek. 

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara
klinik mühendisliği ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda
elde edilen sonuçları bilimsel yayın olarak üretmek ve yaymak, elde edilen ürünleri ve proses-
leri patente çevirmek ve ticarileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
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i) Lisans bitirme projeleri, lisansüstü eğitim projeleri ve araştırma projeleri ve benzeri
konularda tıbbi teknolojiler ile ilgili projeler geliştirmek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu
kurumları ile iş birliği içinde projeler hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek. 

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda or-
taya çıkan her türlü fikrî ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım hakla-
rının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında gerekli tedbirleri almak. 

l) Yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
protokol, sözleşme ve/veya anlaşmalar ile iş birlikleri yapmak. 

m) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahısların hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Yönetim Kurulunca be-
lirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

n) Yönetim Kurulunun karara bağlayacağı, Merkezin amaçları ile ilgili gerekli gördüğü
diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili alanda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Süresi sona eren Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda çalışmaları
olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri ya-
parlar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları görevlendirildiği
usul ile görevden alınabilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Rektörün olmadığı zamanlarda Danış-

ma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve ulus-

lararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
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ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik
yeni birimler kurmak.

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü kamu veya özel
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik
personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ı) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ta-

raflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da
vermek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında veya üst makamlar tarafından Merkezin amaç-
ları doğrultusunda verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin ilgili

anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-
lendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde Yönetim Kurulu
olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar
alınmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

c) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili

tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmalar yapmak ve ortak proje önerilerini
değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları, geçici çalışma grupları
ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların ilke esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırla-
mak.

f) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-
daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

ğ) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanı-

mına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek. 
ı) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden

veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve
kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az üç, en fazla yedi
kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak
toplanır ve toplantılara Rektör olmadığı zamanlarda Müdür başkanlık eder. Müdür, gerekli gör-
düğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki

çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.
b) Sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının

oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak. 
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer ko-

nularda danışmanlık hizmeti vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Alt komisyonlar
MADDE 14 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin amaçları

doğrultusunda çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturulabilir. Alt komisyonların görevleri şun-
lardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri, bu Yönetmelik, Yönetim
Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve
araştırma sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetlerini etik ve bi-
limsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek için çalışma yapmak.

c) Diğer çalışma birimleri ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma

sahası ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve ulus-
lararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak ya da bu konularda ders ve seminerler ver-
mek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

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

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7658/1-1 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7692 
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Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

7671 

—— • ——
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

7672 
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Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7673 

—— • —— 
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7674 
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Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

7677 
—— • ——

Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

7678 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7676 

—— • —— 
Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7679 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7701 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7702 

—— • —— 
Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7703 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7708 

—— • —— 
Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7631 
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Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7693 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7694 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7695 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR XRAY VE DEDEKTÖR CİHAZI 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar xray ve dedektör cihazı teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz  III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak  ihaleye teklif verecek olan 

firmaların,  şartname  bedelini (130,00  TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF  EDİLEN  FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 03/09/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 
şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü  maddesinin (g) bendi 

gereğince  istisna kapsamındadır. 
 7709/1-1 
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4 ADET FİZYOLOJİ PRATİKLERİ EĞİTİM SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 adet fizyoloji pratikleri eğitim seti teknik şartnamesine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin              

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 01/09/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme  

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları daha 

sonra açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz  konusu  ihale,  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  3’üncü  maddesinin  (g)  

bendi  gereğince  istisna kapsamındadır. 

 7710/1-1 
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1 KALEM (350 TAKIM) MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak 1 Kalem (350 Takım) Mekanik Bant Ekleme Ekipmanları Temini 

Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/484351 
1-İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
     Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 87-68 Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : sema.uzun@taskomuru.gov.tr 
2-İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Mekanik Bant Ekleme Ekipmanları, 1 

Kalem (350 Takım) 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Ambarı 

c) Teslim süresi : Malzemeler 90 gün içerisinde teslim edilecektir. 
Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirtecektir. 
Kısmi teslimat yapılabilecektir. 

     Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 21.09.2021 Salı-Saat: 15.00 
c) Dosya no : 2111050 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1- İsteklilerin ihaleye 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; 
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, 
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e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) 

( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.2.1-Firmalar teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri 

içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren yerli isteklinin üzerinde 

bırakılacaktır. 
5.2- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir . 
5.3- En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların 

eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar : 
5.3.1-İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına(yüksek 

olan) göre belirlenecektir. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 21.09.2021 Salı-saat 15:00’e 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- İhalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
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- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden 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 işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 7828/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Hizmet Alımları  (Kristal Şeker Ambalajlama, 

Atık Su Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Fabrika Temizlik İşi 
Hizmet Alımı) işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/487695 
1-İdarenin  
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 
2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Atık Su Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 7 Kişi 
- Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 33 Kişi 
- Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 12 Kişi 
- Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 7 Kişi 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : - Atık Su Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı:        

7 Kişi ile (± %20 toleranslı 80 gün) 
- Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 33 Kişi ile 
(± %20 toleranslı 80 gün) 
- Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı:12 
Kişi ile (±%20 toleranslı 80 gün) 
- Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 7 Kişi (±%20 
toleranslı 80 gün) 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 02.09.2021,   Saat:10:00 

4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8-İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7659/1-1 
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ ÜRETİME 
DESTEK İŞİ İLE MEYDAN PERSONEL İŞİ ÜRETİME HAZIRLIK HİZMETLERİ 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2021/2022 yılı Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil-Tahliye Temizlik ve Yıkama 

Teknesi Üretime Destek İşi ile Meydan Personel İşi Üretime Hazırlık Hizmetleri işi açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/488240 
1- İdarenin 
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
     Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91 - 0(276) 231 17 32 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021-2022 yılı kampanyasında Kireç Ocağı Tahmil 

Tahliye, Temizlik ve Yıkama Teknesi Üretime Destek İşi 
tahmini 100 (± % 20) gün sürecektir. Yüklenici bu işleri 
yürütebilmek için 3 vardiya toplam 12 kişi (± % 20) 
çalışacaktır. 

     2021-2022 yılı kampanyasında meydan personel 
hizmetleri Üretime Hazırlık işi tahmini kampanya süresi 
100 (±%20) gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek 
için her vardiyada 5 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 
15 kişi (± % 20) çalışacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 02.09.2021 Perşembe günü saat 14:30 
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7686/1-1 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2021 – Sayı : 31576 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 7640/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Yüreklere Umut Vakfı (YUVA). 
VAKFEDENLER: Abdulvahid ÇELEBİ, Neval ÇELEBİ, Ender KALENDER, Mustafa 

KARASU, Özay KARTAL, Nazmi KUBAY, Oğuz PERİNCEK, Seher PERİNCEK, UMUTELL 
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2021 tarihli ve E:2021/62, K:2021/256 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI: Tüm çocukların beslenme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim, oyun 
oynama, spor yapma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000 TL.- (YüzyirmibinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Seher PERİNCEK, Neval ÇELEBİ, Oğuz PERİNCEK, Abdulvahid 

ÇELEBİ, Nazmi KUBAY. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta 

kalan malvarlığı Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlara devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

7667/1-1 
—— • ——

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde 
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel

yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Ders verme tecrübesine sahip olmak, farklı dönemlere ve geleneklere 

ait felsefe ve edebiyat eserlerini öğretmede donanımlı ve beşeri bilimlerde kapsamlı bir eğitim 
geçmişine sahip olmak. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. Metin tabanlı 
“Büyük Kitaplar” derslerini verme deneyimini sahip olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel 
dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

7698/1-1 
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 

aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve 

diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği CİNSİYET 

KPSS 

Puan 

Türü 

En Az 

KPSS 

Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri  
GİH 8 2 

Üniversitelerin lisans düzeyinde 

eğitim veren Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, İktisadi veya İdari 

Bilimler Fakültelerinden mezun 

olmak ve en az (C) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

KADIN 

ERKEK  
P3 60 

2 
İtfaiye 

Eri  
GİH 8 2 

Üniversitelerin lisans düzeyinde 

eğitim veren Makine 

Mühendisliği veya Elektrik 

Mühendisliği  bölümlerinin 

birinden mezun olmak ve en az 

(C) sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

KADIN 

ERKEK  
P3 60 

3 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 6 

Meslek Yüksekokullarının Sivil 

Savunma ve İtfaiyecilik, 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

veya İlk ve Acil Yardım ön lisans 

programlarından birinden mezun 

olmak, en az (C)  sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

KADIN 

ERKEK  
P93 60 

4 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 2 

Herhangi bir ortaöğretim 

kurumundan (lise veya dengi 

okul) mezun olmak, en az (C) 

sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

KADIN 

ERKEK  
P94 60 

Toplam  12 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için 

yapılacak başvurularda gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
• İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak. 

• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı 
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 
yapılacaktır. 

• Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması. 
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR
Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan  “Başvuru

Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik 
edilebilir)  

• Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
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• Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.  
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)  
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan. 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E-devlet üzerinden 

alınabilir.) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri 

arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü 
yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır.  

Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı 
halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının 5 (beş) katı aday, yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

• Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 18/10/2021 tarihinde 
www.kahramanmaras.bel.tr sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan 
adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 
bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu 
adrese gönderilecektir.  

• Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı 
tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde 
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

(Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri 
başvuranın sorumluluğundadır.) 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI 
Yazılı ve uygulamalı sınav:  
İtfaiye Eri kadroları için 25/10/2021-28/10/2021 tarihleri arasında yapılacak olan yazılı 

sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif 
Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, 
uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/ 
Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde 
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.  

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak 
kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 
sayılacaktır. 
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Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere 
iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Yazılı sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
• Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavın değerlendirilmesi: sınavın yazılı bölümünün % 40'ı, uygulamalı bölümünün % 
60'ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 
edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolara müracaat eden 
adayların başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan 
edilen kadroların bir kısmını veya tamamını iptal etme ya da müracaatta bulunan adayların 
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, 
atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi 
atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav belgelerinin saklanması 
 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren,   

7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 7666/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak 
kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır. 

Genel Şartlar: 
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 01.06.2021 tarih ve 428 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek 
Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda yabancı dil (İngilizce) 
100 üzerinden en az 65 puan almış olmak, şartı aranır. 

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar: 
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan Öğr.Gör. Kadrolarına Başvuru 
Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda 
çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı 
sureti, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin (transkript) resmi 
(onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin 
asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not 
dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli 
yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir. 

*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi) 

*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 
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*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi
Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden
yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi 
kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 
akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 
(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 
kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü    
(e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması
gerekmektedir. 

*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak
onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 
gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı 
Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 22.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 05.09.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 07.09.2021 
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 08.09.2021 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 10.09.2021 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim 

sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru 
belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm 
işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare 
gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Fakülte Bölüm Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Aranan Şartlar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bankacılık 
ve 

Sigortacılık 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

İktisat veya Ekonomi Bölümü Lisans 
mezunu olmak. Aynı alanlarda Tezli 
Yüksek Lisans tercihen Doktora 
mezunu olmak. Belgelendirmek 
kaydıyla doktora veya yüksek lisans 
mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında en az 3 yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

7657/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi

Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


