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KARAR 3-Dokuz Eyliil Universitesi Kurumsal Kimlik Kartr ve Arag Gegiq Sistemi Ydnergesinde
de[iqiklik yaptlmastna iligkin Bilgi iqlem Daire Bagkanh[rnrn 23.02.2023 tarihli ve 527535 sayrh
yazsr incelendi.

Giiriigmeler Sonunda;

Dokuz Eyliil Universitesi Kurumsal Kimlik Kartr ve Arag Gegig Sistemi Yonergesinde de[iqikli[inin
ekteki gekilde kabuliine oy birliSiyle karar verildi.
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DoKU z EyLUL UxivBnsirpsi
KURUMSIT xiur,ir ru,nu vE ARAQ cnei$ sisrEui yoxnncpsi

sinixci n6lUnr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amag ve kapsam
MADDE I - (l) Bu yonergenin amacr; Dokuz Eyliil Universitesi tarafindan kurum igi ve

kurum drqr paydaglara kurumsal kimlik kaftlannrn verilmesine ve Arag Gegiq Sisteminin
uygulanmasrna iliqkin usul ve esaslan belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - (l) Bu Yonerge,2547 sayrh Ytiksekdfiretim Kanunu'nun 14 rincii maddesi

Ytksekd[retim Kurumlan, Mediko-sosyal Sa[hk, Kiilttii ve Spor iqleri Dairesi Uygulama
Yonetmelifiinin 15 inci maddesi, Dokuz Eyliil Universitesi Safihk Ktiltiir ve Spor Daire Baqkanh[r
Kantin-Kafeteryalar ve Beslenme Birimi iqletim Yonergesinin Sinci maddesi ve Dokuz Eyliil
Universitesi Giivenlik Hizmetlerinin Yiirtittilmesine iliqkinVonerge'nin 7 nci maddesine dayanrlarak
hazrrlanmrqtrr.

Tanrmlar
MADDE 3 - (1) Bu Yonergede gegen;
a) Akademik personel: Universitede 2547 sayrh Kanun kapsamrnda gahgan kadrolu,

sozleqmeli ve gdrevli personeli,
b) Arag gegig sistemi: Kurumsal kimlik karlr yardrmr ile tanrmlanan yetkiler ddhilinde kigi

ye araq gegiqlerini,
c) Birim: Universite tegkilat qemasrnda belirlenmiq birimleri,
g) Emekli personel: Emekli olan kurum personelini,
d) idari personel: Universitede 657 sayrh Kanun kapsamrnda gahgan idari personeli,
e) Kurum drqr paydag: Universite yerlegkelerine girmek durumunda bulunan ve iiniversite

personelleri, oprencileri ve kurum paydaqlarr drgrnda kalan; geqici 6firencilerini, yerleqkelerde
faaliyet gosteren ticari igletmelerin gahqanlarrnr ve tedarikgilerini, yerlegke igerisindeki ilkofiretim ve
lise 6firencilerinin velilerini,

0 Kurum paydaqr: Universitenin iqtiraklerine ait personelini ve protokol yaprlmrq kurum
qahqanlarrnr (Dokuz Eyhil Universitesi Kooperatifi, Sa[[k Kiiltiir ve Spor bairesi iktisadi
iqletmeleri, Dokuz Eyliil Teknoloji Geliqtirme A.$., Doku-z Eyftil Universitesi T5.Ytl ilktijreJm
Okulu, Izmir Biyotrp ve Genom Merkezi vb.),

g) Kurumsal kimlik kartr: Ttim haklan Universiteye ait ve i.izerinde kiqisel bilgilerin
kaydedilip iqlenebildifii bu Yonerge kapsamrnda belirlenmiq trim kartlarr,

[) Kurumsal kimlik kartr iqlem formu: Kurumsal kimlik kartr sorumlusu tarafindan kurumsal
kimlik kartr ig ve iqlemlerinin yaprlmasr igin gerekli bilgileri igeren Ek-2'de yer alan formu,

h) Kurumsal kimlik kartr sahibi: Universite tarafindan kurumsal kimlik kartr tahsis edilen
kisiyi,

t) Kurumsal kimlik kartt sorumlusu: Personel ve emekli kartlarr igin personel Daire
Baqkanh[r, mezun kartlarr igin Kariyer Planlama Merkezi, o[renci kartlarr igin Osrenci igleri Daire
Bagkanh[r ve di[er kartlar igin Genel Sekreterlifii,

i) Mezun: Universiteden mezun olanlarr,
j) Ogrenci: Universiteye OSyHA tarafindan yerleqtirilen, yatay-dikey gegiq ile gelen, ozel

yetenek slnavl, yiiksek lisans, doktora vb. yerleqtirme qekilleriyle <i[ienim-gormeye hak kazanrp
kayrtlanan olrencileri, gegici stire igin tiniversitede o[renim g6ren o[rencileri (ozel ofirenci, de[iqim



programr o[rencileri, denklik lisans tamamlama dahil), Universiteye kayrtlanmrq olan yabancr
uyruklu ogrencileri,

k) OSYM: 61gme, Segme ve Yerleqtirme Merkezi,ni,
l) Universite: Dokuz Eyltil Universitesi,ni,
m) Yerleqke: Universitenin efitim ve 6[retim faaliyetlerini yrirtittti[ti alanlan,
n) Ziyaretgi Dokuz Eyliil Universitesi yerleqkelerine etkinlik, kongre, konferans, gahqtay,

spor, bilgi alma, tanlma, mal getirme vb. amagla belirli bir stireyle giriq grkrq yapan kiqileri, ifade
eder.

iriuci n6ltrnr
Kurumsal Kimlik Kartr Diizenlenmesi, Qeqitleri, iqletilmesi,

Verilme Usulleri

Kurumsal kimlik kartr diizenleme yetkisi
MADDE 4 - (1) Kurumsai kimlik kartt sorumlulannrn kontrol ve talebi tizerine, kurumsal

kimlik kafttntn bastlmast ile ilgili iq ve iqlemler konusunda Bilgi iqlem Daire Baqkanllr yetkilidir.
(2) Kurumsal kimlik kartr ile yaprlabilecek iqlem tanrmlamalarr Sa[hk, Ktilttir ve Spor Daire

Baqkanh[r koordinasyonuyla Bilgi iqlem Daire Baqkanh[r tarafindan yaprlrr.
(3) Kurumsal kimlik karlr ile gegiq yaprlabilecek yerlere iliqkin yetkilerin verilmesi gtivenlik

hizmetlerinden sorumlu Rektdr Yardtmctsr ve Genel Sekreter koordinasyonuyla Bilgi iqlem Daire
B aqkanh[r tarafindan tanrmlanrr.

Kurumsal kimlik kartrnm geqitleri
MADDE 5 - (1) Kimlik kartlannrn tipi, rengi, qekil ve gorsel tasanm ornekleri EK-1'te

belirtilmiqtir. Kimlik kaftlarrnrn igeri[i, tipi, rengi ve qeklinde yaprlacak defiiqiklikler, Bilgi iqlem
Daire Baqkanh[rndan sorumlu Rektor Yardrmcrsrnrn teklifi iizerine Rektor oruy, ile gergekllqtiiilr.

(2) Kurumsal kimlik kartlarr 8 (sekiz) qeqittir:
a) Akademik Personel Kurumsal Kimlik Kartr: Universited e 2547 sayrh Kanun kapsamrnda

gahqan kadrolu, sdzlegmeli ve gorevli personele verilir.
b) idari Personel Kurumsal Kimlik Kafir: Universited e 657 sayrh Kanun kapsamrnda gahgan

idari personele verilir.
c) Emekli Personel Kurumsal Kimlik Kartr: Universitede kadrolu olarak gorev yapmakta iken

emekliye ayrrlan personele verilir.
9) 0firenci Kurumsal Kimlik Kartr: Universitede kayrth 6lrencilere verilir.
d) Mezun Kurumsal Kimlik Kartr: Universiteden mezun olanlara verilir.
e) Kurum Paydaqr Kurumsal Kimlik Karlr: Kurum paydaqr gahqanlara verilir.
f) Kurum Drqr Paydaq Kurumsal Kimlik Kartr: Kurum drgr paydaqlanna verilir.
g) Ziyaretgi Kurumsal Kimlik Kartr: Ziyaretgilere verilir.
(3) Kurumsal kimlik kafttntn tizerindeki alan adlan Ttirkge ve ingilizce olmak izere iki dilde

yazir.

Kurumsal kimlik kartrnrn verilmesi
MADDE 6 - (1) Kurumsal kimlik kartr, ilk defa veya yeniden olmak izere dtizenlenir.

Kurumsal kimlik kartr bedeli her yrl Bilgi iqlem Daire Baqkanh[rnrn teklifi tizerine Universite
Yonetim Kurulunca belirlenir.

a) Kurumsal kimlik kartrrun ilk defa verilmesi:



(l) Universite personeli ve emekli personel igin ilgili birim talebi ile iicretsiz kurumsal kimlik
kartr dtizenlenir. Unvanrn de[iqmesi, gorev yerinin defiqmesi, verilen karllarrn teknik nedenlerle
bozulmast veya hig gahqmamasr durumunda kurumsal kimlik karlr iicretsiz defiigtirilir.

(2) Universite ofrencileri ve mezunlan igin ilgili birim tarafindan bir defaya mahsus iicretsiz
kurumsal kimlik kartr dtizenlenir. Verilen karllarrn teknik nedenlerle bozulmasr, hig gahqmamasr
durumunda ya dayabancr uyruklu d[rencilerin Yabancr Uyruk No aldrklarrnda kurumsal kimlik kartr
ticretsiz deIiqtirilir.

(3) Kurum paydaqr ve kurum drqr paydaqlar igin ilgili karl sorumlusunun onayl tizerine bedeli
karqrhfirnda kurumsal kimlik kartr dtizenlenir.

(4) Ziyaretgi kartlarr, seri numaralan kayrt edilerek Koruma ve Gtivenlik Miidiirlti[t'niin
sorumlulufiuna teslim edilir.

b) Kurumsal kimlik kartrrun yeniden verilmesi:
(1) Kurumsal kimlik karttrun arvalanmasr, krnlmasr, kaybolmasr, gahnmasr, kendi iste[i ile

defiqtirilmek istenmesi vb. durumlarda mevcut Kurumsal kimlik kartr geri ahnmak (kaybolma
durumu harig) suretiyle bedelinin altnmasr qartryla kurumsal kart sorumlusunun onayl tizerine Bilgi
iqlem Daire Baqkanh[r tarafindan kurumsal kimlik karlt diizenlenir.

(2) Kurumsal kimlik kartr yeniden dilzenlenirken onceki kurumsal kimlik kartrnda para
bakiyesi mevcut ise yeni kurumsal kimlik kafirna aktarrlrr.

Kurumsal kimlik kartr sahibinin sorumlulu[u
MADDE 7 - (1) Kurumsal kimlik kartr sahibi, karlrn ifade ettifi resmi anlam ve itibar ile

taqrdr[r ozelliklere uygun olarak gereken ozen ve dikkati gostermek suretiyle kullanrmrndan
sorumludur.

(2) Kurumsal kimlik kartlan, sahibinin drqrnda baqka kimseler tarafindan kullanrlamaz.
Kullanrlmast durumunda kullandlran ve kullananlar hakkrnda disiplin velveya ceza soru$turmasr
agrlabilir, sug duyurusunda bulunulabilir.

(3) Kurumsal kimlik kartr sahibi, kurumsal kimlik kaftrnr uygun koqullarda saklamakla;
stcakltk, nem, manyetik alan, darbe ve krrrlmalar gibi drq etkenlere kargr muhafaza etmekle
sorumludur. Bu kogullarda bozulan ve kullanrlamaz duruma gelen kartrn yerine karl sahibinin
baqvurusuna istinaden yeni kar1, ficreti kargrhfirnd a tanzim edilir.

Kurumsal kimlik kartr talebinde bulunma, dtizenleme ve teslim edilme usulii
MADDE 8 - (1) Kurumsal kimlik karlr talebinde bulunacak personel, "Kurumsal Kimlik Kartr

iqlem Formu"nu doldurur ve birimine baqvuruda bulunur. Birim, soz konusu talebi Personel Daire
Baqkanh[r'na iletir.

(2) Emekli olan personel kurumsal kimlik kartr almak igin "Kurumsal Kimlik Karlr iqlem
Fomu" formu doldurur ve birimine bagvurur. 56z konusu baqvurunun yaprlabilmesi iqin, Sosyal
Giivenlik Kurumu Baqkanh[r tarafindan ilgilinin emeklilik iqlemlerinin tamamlanmrg olmasr ve
kurumla iliqifiinin kesilmig olmasr qafitrr.

(3) Kurumsal kimlik kartr talebinde bulunacak ofirenciler bafih olduklarr
(faktilte/ytiksekokul/enstitii) o[renci iqleri birimine "Kimlik Kart iqlem Formu" ile baqvuru yapar.
Yeniden diizenlenen 6[renci kurumsal kimlik kartlarr bagvurunun yaprldr[r ofirenci iqleri birimi
tarafindan imza karqrh[r tutanak ile teslim edilir. Rektorliik O[renci iqleri Daire Baqkanl[r drqrnda
kayrt iqlemi gergekleqtiren birimler yeni kayrtlanan o[renciler igin kart basrm ve da[rtrm stirecini
ytirtittir.



(4) Kurum Paydag ve Kurum Drgr Paydaq Kartr baqvurusu, Genel Sekreterli$e "Kurumsal
Kimlik Kart iqlem Formu" ile yaprlrr.

(5) Mezunlar, mezun kartr almak igin Kariyer Planlama Merkezi'ne bagvurur. Mezun
kaftlan, ilgili birim tarafindan ilgili kiqiye iletilir.

(6) Kurumsal kimlik kartr basrm sistemi igerisindeki foto[raf velveya kiqisel bilgileri eksik
olanlara kurumsal kimlik katfitanzim edilmez.

(7) Kurumsal kimlik karllartnrn basrlmasr kurumsal kimlik kaftr sorumlularrnrn onay ve
talebi tizerine Bilgi iqlem Daire Baqkanh[r tarafindan yaprlrr. Basrlan kartlar ilgili birimlere iletilir.

(8) Basrlan kurumsal kimlik kartlartnrn teslimi srrasrnda kullanrlan evraklar ilgili birim
tarafindan muhaf aza edi I ir.

Kurumsal kimlik kartmrn iadesi, iptali ve imhasr
MADDE 9 - (1) Kurumsal kimlik kartr sahibinin tiniversiteden herhangi bir sebeple

baqvuruda bulunarak aynlmasr durumunda ilgili birim tarafindan "Kurumsal Kimlik Kartr iqlem
Formu" ile birlikte kurumsal kimlik kartr teslim ahnrr. Personelin kendi iste[i ile ayrrlmasr ya da
ofirencinin mezuniyet iqlemini tamamlamasr igin kafirnr teslim etmesi zorunludur. Kartrnr kaybeden
6[renci durumunu belirtir dilekgesini sunarak mezuniyet iglemlerine devam edebilir.

(2) Kurumsal kimlik kartr sahibinin tiniversiteden herhangi bir sebeple baqvuruda
bulunmadan ayrtlmast durumunda, ilgili birim karta ait iqlem ve gegiq yetkilerinin kaldrrrlmasr igin
kurumsal kimlik kartt sorumlusuna bilgi verir. Kurumsal kimlik kafir sorumlusunun onayl ve talebi
ile Bilgi iqlem Daire Baqkanhfr iqlemi gergekleqtirir.

(3) Herhangi bir sebeple iplal ya da iade edilen kartlar, Bilgi iqlem Daire Bagkanhfr
tarafindan imha edilir.

Kurumsal kimlik kartlartnrn giivenlik gegiq noktalannda ve yetkilendirilmiq kapr
giriqlerinde kullanrlmasr

MADDE 10 - (1) Kurumsal kimlik karlr sahipleri, Universite yerleqke giriqlerinde kurulu
bulunan gegiq turnike ve bariyerlerinden, yetkileri kapsamrnda giriq grkrq yapabilirler.

(2) Universitenin Rektorltikge belirlenmiq noktalarrnda ve kurulumu tamamlanmrq,
yetkilendirilmiq turnike ve kapr giriqlerinden giriq yapabilecek kurumsal kimlik kartlarrnrn
yetkilendirme iqlemleri, gtivenlik hizmetlerinden sorumlu Rektor Yardrmcrsrnrn ve Genel
Sekreter'in o.nayl ve talebi ile Bilgi iqlem Daire Baqkanh[r tarafindan gergeklegtirilir.

(3) Universite yerleqkelerine etkinlik, kongre, konferans, gahqtay, spor, bilgi alma, tanrma,
mal getirme vb. amagla belirli bir siireyle giriq grkrq yapan kiqiler ziyaretEi kartlarr ile giriq grkrq
yapar.

(4) Disiplin hi.iktmleri kapsamrnda ofirenci ve personelin Universite alanlarrna giriqlerinin
gegici siireyle yasaklanmasr halinde kurumsal kimlik kartr yetkilendirme iqlemleri gtivenlik
hizmetlerinden sorumlu Rektdr Yardtmcrsr ve Genel Sekreter'in onayl ve talebi ile Bilgi iqlem Daire
Bagkanh[r tarafindan gergekleqtirilir.

Kurumsal kimlik kartlarrnrn yemek hizmetlerinde kullanrlmasr
MADDE 11 _
(1) Universitenin tiim yemekhanelerindeki yemek dalrtrm iinitelerinin giriqlerinde bulunan
kurumsal kimlik kartr gegig turnikeleri, Saflrk, Ktiltiir ve Spor Daire Bagkanl[r tarafindan
belirlenen tarih ve saatlerde kullanrlrr.

I



(2) Akademik, idari, Ogrenci ve Kurum Paydagr kurumsal kimlik kartr tipleri tumike

sistemlerini kullanabilir ve bu kurumsal kimlik kartr sahipleri ticretli olarak yemek hizmeti

alabilir.

(3) Emekli, Mezun, Kurum Drqr Paydaq ve Ziyarctgi kurumsal kimlik kartr tipleri yemek
hizmetlerinden yararlanmamaktadrr.
(4) Kurumsal kimlik kartlarma para yiikleme iqlemleri; Bilgi iglem Daire Baqkanh[r
tarafindan duyurulan web siteleri aracrh[ryla internetten velveya dolum ytikleme
noktalarmdan yaprlrr.
(5) Dokuz Eyltil Universitesi Kantin-Kafeteryalar ve Beslenme Birimi iqletim Ydnergesi
kapsamrnda belirlenen d[rencilerin ticretsiz yemek haklarrmn tarumlama iglemleri Sa[hk,
Kiiltiir ve Spor Daire Baqkanh[r tarafindan yaprlrr.
(6) Yemek [cretlerinin de[iqmesi durumunda; Sa[hk, Ktiltik ve Spor Daire Baqkanh[r'mn
koordinasyonuyla Bilgi iglem Daire Bagkanhlr taraflndan gerekli gtincellemeler yaprlrr.

UqUNcU ndlUrvr
Arag Gegiq Sistemi

Arag gegiqleri

MADDE 12 - (l) Arag gegiq sistemleri kapsamrnda yerleqkelere giriq grkrq yapabilecek
araqlarrn bilgi sistemlerinde varhfir ile ilgili kontroller kurumsal kimlik kartr veya uygulanan bir
teknoloji yardtmt (arag etiketi, plaka tanrma vb.) ile yaprlrr. Arag giriq grkrq yetkisi ile ilgili ttim iq ve
iglemler tiniversitenin gtivenlik hizmetlerinden sorumlu Rektdr Yardrmcrsr ve Genel Sekreter
tarafindan yonetilir. Arag etiket bedelleri her yrl Bilgi iqlem Daire Baqkanh[rnrn teklifi tizerine
Universite Yonetim Kurulu'nca belirlenir.

(2) Arag gegiq sistemi etiketi ile gegiq yaprlabilecek yerlere iliqkin yetkilerin tanrmlanmasr
giivenlik hizmetlerinden sorumlu Rektor Yardrmcrsr ve Genel Sekreter koordinasyonuyla
Bilgi iqlem Daire Baqkanh[r tarafindan gergekleqtirilir.
(3) Araq gegi$ sistemi etiketi talebinde bulunacak personel ve o[renciler,
https : //akillikart. deu. edu.trl internet adresi tizerinden baqvuru y apar .
(4) Personel; arag tescil belgesi ile ilk etiket igin iicretsi z olarakbaqvuru yapabilir. ikinci ve
daha sonraki baqvurularda kayrth mevcut etiket iptal edilerek; Universite Ydnetim Kurulu
tarafindan belirlenen arag gegiq sistemi etiket bedelinin ddendifiine dair banka dekontu ye arag
tescil belgesi ile baqvuru yaprlrr.
(5) O[renci; baqvurulannda Universite Yonetim Kurulu tarafindan
sistemi etiket bedelini odedi[ine dair banka dekontu ve arag tescil
yapabilir.
(6) Engelli o[renciler ile qehit ve gazi yakrnr olan d[rencilerden; durumu belgelendirmek
kaydryla etiket ricreti talep edilmez.
(7) Onaylanan baqvurularda randevu ahndrktan sonra gerekli evraklar ile ilgili Bilgi iglem
Dairesi biriminden etiket teslim ahnabilir.
(8) Sistemde bir kiqi adrna yalnrzca bir etiket aktif kalabilir.
(9) Arag ruhsatrnrn; etiket baqvurusunda bulunan kiginin kendisi ya da birinci dereceden
yakrnr iizerine olmasr gerekir.
(10) $irket araglan igin qirketin imza sirktileri ve baqvuran qahsrn qirketin araclnl
kullanabilece[ine dair yazt ile etiket teslim ahnabilir.
(11) Motorsiklet harig bisiklet, traktrir gibi iki tekerlekli velveyatistti agrk araqlaruarag gegiq
sistemi etiketi verilmeyecektir.

belirlenen arag gegiq
belgesi ile baqvuru



(12) Etiketin arag izerine yaprqtrrrlmasr zorunludur.
(13) Kurum paydaqlarlnaaraE gegig sistemi etiketi i.icretli olarak verilir.

UqtixcU soltrvr
Qegitli ve Son Hiikiimler

Htikiim bulunmayan haller
MADDE 13 - (1) Bu Yonergede htiktim bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hiikiimleri ile

Ytiksekd[retim Kurulu, Senato ve Universite Yonetim Kurulu'nun ilgili kararlan uygulanrr.

Yiiriirliik
MADDE 14 - (1) Bu Yonerge Dokuz Eyltil Universitesi Senatosu'nun ... ..... tarih ve

.. . ... sayrh Kararr ile kabul edilmiq ve yiiriirliifie girmiqtir.

Yiiriitme
MADDE l5 - (1) Bu Yonerge hiikiimlerini Dokuz Eyliil Universitesi Rektdrti ytiri.itrir.

EK - I Kimlik kartlannrn tipi, rengi, qekil ve giirsel tasarrm iirnekleri

Kart dlgiileri 86mm x 54mm'dir. Resmi mtihiir kullamlrr.
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