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BiRiNci 8ötüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar

Amaç
MADDE 1- istanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taraflndan yapllacak olan
merkezi sınavların işbirliği içerisinde plan|anmasına ve gerçekleştirilmesine ilişkin esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- istanbul Üniversitesi Açlk Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan ve
koordine edilen tüm merkezi sınavları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu protokol, 6114 saylh Ölçme seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanllğlnln Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu protokolde geçen,

a) xoordinatörlük: Üniversiteler bünyesinde, sınav organizasyonu ve slnavlarla ilgili diğer işleri
yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan koordinatörlükleri,
b) Koordinatör: İlgala Üniversite tarafından sınavların organizasyonu için görevlendirilen

akademik personeli,
c) Sınav: istanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan ve koordine
edilen merkezi sınavları,
d) AUZEF/GİS: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesa sınav hizmetlerinde
kullanılan Görevli işlemleri 5istemini ifade eder.

iKiNci BötüM
Taraflar ve yükümlülükler

Taraflar
MADDE 5- Bu protokol kapsamında yapılacak olan iş ve işlemler ile ilgili taraflar,

a} İstanbul Ünivercitesi

Yürütücü Birim: Açık ve Uzakan Eğitim Fakültesi (AuzEFı

Adres: Bozdoğan Kemeri cad. No:1 Vezneciler/Fatih - iSTANBUL

Tel: (212) 440 01 98

Faks: (212) 440 00 45

b) Uşak Ünivercitesi
Adres: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Ankara izmirYolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez/ UŞAK

Tel: 027622r212I
Faks: O27622!2202

%



yükümlülükler
MADDE 6-
(a) lstanbul Üniversitesinin Yükümlülükleri
1) Yapılacak olan sınavlar|n tarihlerini belirlemek,
2) Yapılacak olan sınavlar ile il8ili tüm duyuruları yapmak,
3) Sınavlar ile ilgili başvuru sürecini yönetmek ve sonuçlandırmak,
4) Öğrencilerin sInav salon atama işlemlerini gerçekleştirmek,
5) S|navlarda görev alan personelin sınav ücreti ödeme işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda gerçekleştirmek,
6) Sınav evrakının hazırlanarak sınav koordinatörlüklerine ulaştlr|lması, sınav sonrasında sınav
evraklarının koordinatörlüklerden geri alınması,
7) Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
oluşturulan Komisyon Karar|na uy8un olarak öğrenci birim maliyetlerini il8ili Üniversite
hesabına aktarmak,
8) s|nav öncesi yap|lacak olan tüm iş Ve işlemleri ilgili koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde
gerçekleştirmek,

b) Uşak Ünivercitesi Yükümlülükleri
1l Protokol çerçevesinde yürütülecek slnav hizmetleri için Üniversitenin akademik
personelinden "Koordinatö/'Ve gerekli durumda "Koordinatör Yardımcısı" görevlendirmek,
2) Sınav yapllacak bina ve salon bilgilerini AUZEF/GiS aracılığı ile sisteme yüklemek,
3) Sınavda görev alacak personelin AUzEF/cis sİstemine tanım|anması ve sınavlarda
görevlendirme işlemlerİni gerçek|eştirmek,

4) Sınav evraklarını sınav öncesinde teslim almak, sınav evrakının saklanabileceği, bina ve
salonlara rahatça dağltllabileceği bir mekan tahsis etmek, sınav evraklarlnln güvenliğini
sağlamak, sınav bitiminde sınav evraklar|nI teslam etmek,
5) Tüm işlemleri İstanbul Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek,

üçüNcü BötüM
Çeşitli ve son Hükümler

Anlaşmazlıkların Çözümü
MADDE 7- işbu protokol hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, öncelikle iyİ niyet
kuralları çerçevesinde taraflar|n yetkili temsilcileri araslnda görüşülerek h6lline çallşllacaktlr.
ihtİlaflar halledilemediği takdirde istanbul Mahkemeleri ve icra Daİreleri yetkilidir.
protokolün Feshi
MADDE 8- Taraflar, 3 ay önce bİldİrim yapmak kaydı ile karşılıklı olarak protokolü
feshedilebilir. Taraflar karşılıklı olarak herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa protokol yllllk
olarak kendini yenilemiş sayılır.
Yürütme
MADDE 9- Bu protokol hükümleri taraf Üniversite Rektörlerince yürütülür.
Yürürlük
MADDE 10- Bu protokol imzalandığı . . . . . . . . / . . . . . . . . / tarihte yürürlüğe girer.
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