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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin

artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuru-
luşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sa-
katlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilk-
yardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ilkyardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki bel-

gesi verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel
hukuk tüzel kişilerini kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Denetim ekibi: En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağ-

lık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,
ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık gö-

revlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye git-
mesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve ge-
reçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

e) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya
tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım
eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi, 

f) İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş
ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına
katılarak yetki belgesi almış kişiyi, 

g) İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfre-
datlar ile verilen eğitimi,

ğ) İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni
olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan
diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,

h) Merkez: İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet
gösteren ilkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezini,
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ı) Merkez yetkilileri: Merkezin yasal sahiplerini,
i) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık

ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi, 
j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
k) Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan

yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenini,
l) Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi,
m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezlerinin Özellikleri ile Merkez Açma ve Kapama İşlemleri

Merkez açma yetkisi bulunanlar
MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel ki-

şilerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar ilkyardımcı ve ilkyardım eğitmeni ye-
tiştirmek amacıyla merkez açabilir. 

(2) Merkezler, bağımsız olarak veya başka bir özel/kamu eğitim kurumunda program
ilavesi olarak açılabilir.

(3) Genel Müdürlük ve müdürlükler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi dü-
zenleyebilir.

(4) Müdürlükler, ilkyardım eğitici eğitimini Genel Müdürlüğün onayı ile düzenleyebilir.
(5) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi Genel Müdürlükçe düzenlenir. 
Eğitim salonu özellikleri
MADDE 6 – (1) İlkyardım eğitimi, azami 20 kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların

tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta
kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bu-
lunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulundu-
ğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir.

(2) Merkezler eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu özelliklerini taşıması şartı ve Mü-
dürlüğün onayı ile aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de verebilirler.

(3) Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin sağlık
ile ilgili fakülte ve yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğitim müdürlükleri bi-
rinci fıkrada belirtilen eğitim salonu özelliklerini taşıması halinde, asli hizmetlerini verdikleri
alanlarda da eğitim düzenleyebilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim malzemeleri eğitim salonunda hazır bulundurulur.
İlkyardım eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) İlkyardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle mü-

dürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği ad-

resi, telefonu belirten ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi. 
b) İlkyardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş

statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya

da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği.
ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği.
d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin

birer örneği.
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e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi.
f) İlkyardım eğitim merkezinin bütün odalarının metre karesini gösterir krokisi.
g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme lis-

tesi (Ek- 5). 
ğ) İlkyardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si. 
h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merci-

lerden alınan belge.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkra-

nın (a), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.
İlkyardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
MADDE 8 – (1) İlkyardım eğitici eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belge-

lerle müdürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili 7 nci maddenin birinci fıkrasının

(a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde istenilen belgeler. 
b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilkyardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin

birer örneği.
c) İlkyardım uygulamaları kitabı, ilkyardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.
(2) İlkyardım eğitim merkezi bünyesinde ilkyardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise;

açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilkyardım eğitim merkezinde çalışmakta
olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak
istediğini beyan eden dilekçesi ve ilkyardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin
bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.

Merkez kapama başvuru işlemleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki merkezlerin kapanma işlemleri aşağıda

belirlenen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir:
a) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından, kapanma işlemini talep ettiğini bildirir

dilekçe ile birlikte müdürlük tarafından düzenlenmiş tüm belgeler müdürlüğe teslim edilir.
b) Müdürlük, ilkyardım eğitim merkezinin tüm belgelerini iptal ederek kapatma işlemini

gerçekleştirir ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir.
c) İlkyardım eğitici eğitimi yetki belgesinin iptali için; belgenin aslı müdürlük aracılığı

ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Yetki belgesi iptali Genel Müdürlükçe yapılır.
ç) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından sınav kâğıtları, denetim formları ve tüm

eğitim dokümanları müdürlüğe teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Değerlendirilmesi ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları 

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvuru dosyaları 30 iş günü içerisinde müdürlük tarafından incelenir.
(2) Başvuru dosyaları uygun görülen merkezlerin, fiziki alan ve ilkyardım araç-gereçleri

müdürlük denetim ekibince yerinde görülerek incelenir. İnceleme neticesinde ön inceleme ra-
poru hazırlanır (Ek-8c). Eksiklikleri var ise yazılı olarak bildirir, bu eksikliklerin giderilmesi
için denetleme formunda belirtilen süreler verilir.

a) İlkyardım eğitim merkezleri için; ilkyardım eğitim merkezi yetki belgesi (Ek-1a),
mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitmeni çalışma belgesi (Ek-4a) Müdürlükçe dü-
zenlenir.

b) İlkyardım eğitici eğitim merkezleri için; Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen
başvurular, ön inceleme raporu (Ek-8c) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan
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başvurulara Genel Müdürlükçe ilkyardım eğitici eğitim merkezi yetki belgesi (Ek- 1b) düzen-
lenerek müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından; mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyar-
dım eğitici eğitmeni çalışma belgesi (Ek- 4b) düzenlenir.

(3) Merkezler için düzenlenen belgeler merkez sahibine veya mesul müdüre imza kar-
şılığında verilir.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri; 
a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak, 
b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek,
c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek,
ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere uygun olduğunu onaylamak,
d) Sınavlarda, her 21 (yirmibir) kişiye 1 (bir) sınav gözetmen ekibi olacak şekilde gö-

revlendirme yapmak,
e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra

ile denetmen görevlendirmek, listedeki tüm gözetmenler bitmeden liste başına dönmemek, 
f) Özel bir merkezde eğitmenlik yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlen-

dirmemek,
g) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eği-

timcilerinden, başarılı olduğu sınav tarihinden itibaren belge geçerlilik süresince görev yapmayı
kabul ettiklerine ilişkin taahhütname almak, 

ğ) İlkyardımcı yetki belgesi ve ilkyardımcı kimlik belgesini onaylamak,
h) Merkez tarafından gönderilen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait

kayıtları kontrol ederek belge numarası vermek ve bir örneğini merkeze göndermek (Ek- 6a
ve Ek-6b),

ı) Müdürlükçe düzenlenen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları
tutmak (Ek- 6a ve Ek-6b),

i) Merkezler tarafından hazırlanarak gönderilen tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek-6b),
(Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e),

j) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini onaylamak, güncelleme ile ilgili işlemleri yapmak, 
k) Eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler lis-

tesinde Genel Müdürlükçe yapılan güncellemeleri duyurmak,
l) Merkezlere ait eğitim kitabı ve sunum CD sini inceleyerek uygun olanları onaylamak,
m) Kapatma işlemleri tamamlanan merkezlere, kapanma işlemlerinin tamamlandığını

resmi yazı ile en geç on beş gün içinde bildirmek.
(2) Bu görevleri müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri ya da Acil ve Afetlerde Sağlık

Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.
Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları:
a) Sınava alınacak katılımcıların nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini kont-

rol ederek sınava almak.
b) Sınav başlamadan önce sınav süresi ve kurallarını katılımcılara açıklamak.
c) Kurallara uyulmaması halinde sınavın sonlandırılacağı konusunda ön bilgi vermek.
ç) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan katılımcıların, sınavını sonlandırmak ve

sınavı sonlandırılan katılımcı hakkında tutanak tutarak, müdürlüğe teslim etmek. 
d) Teorik sınavının usulüne uygun yapılmasını sağlamak. 
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e) Merkez eğitmenlerince yapılan uygulamalı sınavlarda gözetmen olarak bulunmak
ve uygulama sınavını merkez eğitmeni ile birlikte sonuçlandırmak.

f) Yapılan sınav türüne uygun tutanak formunu (Ek-7a veya Ek-7b) tutmak, bir nüsha-
sını merkeze, bir nüshasını müdürlüğe teslim etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları

Eğitmen sayısı
MADDE 13 – (1) Merkezler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi program-

larında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.
Katılımcı sayısı
MADDE 14 – (1) İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğit-

meni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir. 
Mesul müdürün görev ve sorumlulukları 
MADDE 15 – (1) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir.

İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur. 
(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir. 
(3) Mesul müdürün görevleri:
a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.
b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek.
c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek.
ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.
d) Düzenlenecek eğitimleri ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesin-

den müdürlüğe bildirmek.
e) Denetim ve sınavlar sırasında yetkililere eşlik etmek, gereken bilgi ve belgeleri sunmak.
f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bil-

dirmek.
g) İlkyardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün

içinde müdürlüğe bildirmek.
ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini bir hafta içeri-

sinde müdürlüğe iade etmek.
h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b),

(Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e).
ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamak.
i) Sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Mü-

dürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak.
j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisinde katılımcılara ait sınav kağıtları

ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek.
k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundu-

rulmasını sağlamak.
l) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına

sunmak.
m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak.
n) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa ka-

tıldığına dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.
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Merkez yetkililerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Mesul müdürün raporlu veya izinli olması durumunda yerine vekalet

edecek eğitmenin kimlik bilgileri ve vekalet süresi iki gün içerisinde müdürlüğe bildirilir.
(2) Mesul müdürün görevinin sona ermesi durumunda yeni mesul müdür görevlendi-

rilmesinin yazılı bildirimi yedi gün içerisinde Müdürlüğe yapılır.
Eğitici eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Eğitici eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır, 
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak bildirir,
ç) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve müdürlüğün

onayına sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte

ve yüksekokullarında açılacak olan ilkyardım eğitici eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapacak
uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden eğitici eğitmeni yetki belgesi
istenmez. 

İlkyardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İlkyardım eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır, 
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir, 
ç) İlkyardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına

sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte

ve yüksekokullarda açılacak olan ilkyardım eğitim merkezlerinde, eğitmenlik yapacak uzman-
lığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden ilkyardım eğitmeni yetki belgesi is-
tenmez.

İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur. 
(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği

kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafın-
dan verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğret-
menlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Standartları ve Süreleri, Eğitim Konuları, Yeterlilik,

Belge/Yetki Belgesi, Ücretler 

Eğitim süreleri ve standartları 
MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim ki-

tapları ve sunum CD’leri kullanılır.
(2) Eğitim süreleri; 
a) İlkyardım eğitimi 16 saat, 
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b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
olarak düzenlenir.
(3) Eğitici eğitmeni standardı;
a) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük perso-

neli için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilk-
yardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki bel-
gesine sahip olması şartı aranır.

Eğitim konuları
MADDE 21 – (1) Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Ge-

nel Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından

onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır. 
(3) Eğitimlerin içeriği:
a) İlkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu

tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında
ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk-
yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenme-
lerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı
cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

b) Temel yaşam desteği eğitimi için; erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel
yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.

c) OED eğitimi için; OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı du-
rumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.

ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, ka-
namalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.

d) İlkyardım eğitici eğitimi için; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim
becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması,
gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe
dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

e) İlkyardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç
belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır. 

(4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu
yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir.
Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kur-
siyerlere uygulatılır. 

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup gün-
celleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri gün-
cellenir. 

(6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim
konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir.
Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur. 

Yeterlilik
MADDE 22 – (1) İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur. 
(2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur. 
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(3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınav-
ların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda
başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

(4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan
katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır. 

(5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutu-
lurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Ki-
şinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız
olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

(6) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gö-
zetim ekibince belirlenir. 

(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıka-
nıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer
konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.

(8) OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar
katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı
sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır. 

(9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri
dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

(10) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.
İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi
MADDE 23 – (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:
a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben

en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde
güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi
biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki bel-
geli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan
belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin biti-
mini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi
almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik
süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki
belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kal-
madan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin
bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme
eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar
uzatılır.

d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi
sahibi sayılırlar.

e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile (Ek-3b)’de yer
alan ilkyardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer
alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır.

f) Merkezler kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, Ba-
kanlık logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir.
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Merkezlerin çalışma saatleri ve eğitim planları
MADDE 24 – (1) Merkezler, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışırlar. Çalışma saatlerini

belirleyip müdürlüğe bildirirler.
(2) Beyan ettikleri çalışma saatleri süresince Genel Müdürlük ve müdürlük denetimine

açık olmak zorundadır.
(3) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitimlerini en az bir iş günü öncesinde müdürlüğe bil-

dirmek zorundadır.
(4) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitici eğitimlerini en az üç iş günü öncesinde müdür-

lüğe bildirmek ve onay almak zorundadır.
(5) Eğitim iptallerini, iptal gerekçesi ile birlikte, iptal kararı verildiği gün müdürlüğe

yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Ücretler
MADDE 25 – (1) Ücret tespit komisyonunca (Ek-9)’da yer alan konulara ait ücretler

belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir
temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il
sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere,
komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri,
yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler
tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır
ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği
(Ek-9) Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır.
Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır. 

(3) Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti
geçerlidir.

(4) İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak
sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça be-
lirlenir. 

(5) Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt, Arşiv, Denetim ve Kapatma İşlemleri

Kayıt ve arşiv
MADDE 26 – (1) İlkyardım eğitimci eğitmeni kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.
Denetim 
MADDE 27 – (1) Merkezler, Genel Müdürlük veya müdürlük denetim ekipleri tara-

fından denetlenir.
a) Olağan denetim; müdürlük tarafından yılda en az 2 kez yapılır. 
b) Olağandışı denetim; Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi, şikayet veya soruş-

turma üzerine lüzumu halinde yapılır. 
c) Denetimlerde, denetleme formları (Ek-8a), (Ek- 8b) kullanılır. Denetimler bu form-

larda yer alan hususlara göre yapılır.
ç) Denetimlere merkezi temsilen, mesul müdür veya yerine vekalet eden kişi katılır ve

sonuç raporlarını imzalar. 
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YEDİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Yasaklar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren merkezler, bu Yönet-

melik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır. 
(2) Merkezler;
a) Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatı haricinde kaynak kullanamaz.
b) Yetki belgesi almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamaz.
c) Çalışma belgesi olmayan eğitmen çalıştıramaz.
ç) Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz.
d) Dış tabelalarında ve basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan dı-

şında başka isim ve unvan kullanamaz.
e) Müdürlükçe onaylanan ücretlerin üzerinde ücret talep edemez.
f) Bünyesinde olmayan faaliyetler konusunda reklam veremez.
g) Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulun-

duramaz.
(3) Mesul müdür, başka bir merkezde eğitmenlik yapamaz.
Müeyyideler
MADDE 29 – (1) Merkez sahibi ve mesul müdürüne ulaşılamayan, yetki belgesinde

belirtilen adreste bulunmayan veya kapatılmasına dair başvuruda bulunulmadan kapandığı tes-
pit edilen merkezler; on beş gün içerisinde müdürlükçe iki kez denetlenir ve merkezin adreste
faaliyet göstermediği tutanak altına alınır. Merkez adına kapatma başvurusu aranmaksızın sü-
rekli kapatma işlemi gerçekleştirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket
edenlere denetim formunda (Ek-8a) yer alan hükümler uygulanır. 

(3) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eği-
timcilerinden; müdürlükçe, belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin
taahhütname alınır. Taahhüt süresinden önce kamudan istifa eden personelden eğitim ücreti
alınır. 

Reklam, tanıtım ve bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye

yönelik bilgiler içeren broşür, afiş ve tanıtım videosu hazırlanabilir, Müdürlüğün onayından
sonra kullanılabilir.

(2) Merkezler, üniversiteler, dernekler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuru-
luşları, mevzuat şartlarını yerine getirmek ve müdürlükten izin almak koşulu ile ücretsiz temel
yaşam desteği eğitimi, ilkyardımla ilgili halka yönelik özendirici faaliyetler, tanıtımlar ve sosyal
sorumluluk projeleri yürütebilirler. 

(3) Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, ta-
nıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut sertifikalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların

geçerlilik süresi belgede yazılı süre kadardır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıl-

dığında geçerlilik süresi, bu Yönetmelikçe tanımlanmış süreler kadardır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:
ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ALIM VE SATIM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat

Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin bi-

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teklif isteme usulü; mal ve hizmet alım satımları ile yapım işlerinin nevi, niteliği,

miktarı itibarıyla gereksiz zaman kaybına sebebiyet verilmeden veya bunlardan özellik arz

edenlerin gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeterliliği tespit edilenlerden teklif istemek suretiyle

temini usulüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLKYARDIM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve

Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygula-

ma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma biçimine 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2011 28010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-

rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

f) Merkez (İYAUM): Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezini,

g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,

h) Müdür: Merkez Müdürünü,

ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,

m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İlkyardım ve temel yaşam desteği konusunda sağlık

personelini ve halkı bilgilendirmek, bu şekilde kaza, hastalık ve diğer nedenlere bağlı önlene-

bilir ölüm ve sakatlık oranlarını azaltmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

a) İlkyardım eğitimci ve uygulayıcı eğitimi vermek,

b) Yardımcı sağlık personeline ilkyardım konusunda hizmet içi eğitim sağlamak,

c) Her türlü yaralanma ve benzeri acil müdahale gerektiren hastalıklarda, ilkyardım ko-

nusunda eğitim veren deneyimli kadro yetiştirmek,

ç) Her türlü kaza, yaralanma, acil tıbbi hastalıklar konusunda hekimleri, yardımcı sağlık

personelini eğitmek,

d) Her tür kaza, yaralanma, acil tıbbi hastalıklara yönelik ilkyardım konusunda kamuoyunu

aydınlatıcı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarında bulunmak,

e) Bu konularda çalışan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak, etkinlikler

düzenlemek ve desteklemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,
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h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim

Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını

gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim

elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-

terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim

elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen

üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması

durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan

üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim

Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-

kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde

kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün

kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-

rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-

rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-

ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-

lamak,
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g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını

karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç

Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-

dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-

çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en

fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona

eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına

doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin

çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-

larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki

temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.

Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili

olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç

yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir

defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt

çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-

nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin

bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir

sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde

Yönetim Kuruluna sunmak.
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Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-

rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma

grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden

oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-

lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için

Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Dosyalama

MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-

zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-

leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 7/5/2005 tarihli ve 25808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-

sitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona

erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araş-

tırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve

Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (MERKAM): Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama

Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim, kültür, hukuk ve sağlık alanlarında ülkemizde

ve dış ülkelerde yaşayan kadın yurttaşlarımızın sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar ile sos-
yal ve kültürel projeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle ülkemizde ve yurt

dışında yaşayan kadın yurttaşlarımız olmak üzere kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin temel
ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp
çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak,

b) Çağdaş insan hakları ilkelerine uygun haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını,
geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak olanakları araştırmak,

c) Lisansüstü öğrencilerin, Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yar-
dımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak
sağlamak,

ç) Mersin Üniversitesi öğrencilerini Merkezin konusu ile ilgili olarak ülke gereksin-
meleri doğrultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini
ve araştırma yapmalarını sağlamak,

d) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel et-
kinlikler düzenlemek, bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

e) İş birliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki persone-
linin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel
toplantılar düzenlemek,

f) Yurt dışındaki benzer Merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar
düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,

g) Kadın sorunları, özellikle kadınların eğitim sorunu konusunda diğer akademik ku-
rumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, konu ile ilgili bakanlıklar ve resmi ku-
rumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapmak,

ğ) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda “kadın”a ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve
kanıları silmeye, düzeltmeye çalışmak,

h) Sosyal yardım sağlamak,
ı) Amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere ortak katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 8/4/1997 tarihli ve 22958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-
sitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri
sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezinin ama-

cına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma bi-
çimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezinin amacına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine
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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (KARMER): Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programlarındaki öğrenciler, mezunlar ile yöredeki insanlara, yeni iş fikirleri, girişimcilik ve
iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgi-
lendirme hizmetleri vermektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri, mezunlar, idari ve akademik personele

ve kişilere gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim prog-
ramları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, danışmanlık
hizmetleri sunmak ve benzeri faaliyetler yapmak,

b) Hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üni-
versite olanaklarının tanıtımını yapmak,

c) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında halka açık dersler açmak,
ç) Amaçlar doğrultusunda yürütülecek hizmetler için ayrı yönergeler düzenlemek,
d) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi vb. ile

işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya
destek vermek,

e) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği geliştirerek kariyer planlamak
ve geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,

f) Kariyer yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslar,
kongreler, sempozyumlar, toplantılar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

g) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-
rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek,

ğ) Mezunlar derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar
düzenlemek,

h) İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve me-
zunları arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konularında destek sağlamak,

ı) Öğrenciler, mezunlar ve kişilerin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için
ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak,

i) Amacı ile ilgili lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarında bulunmak,  yön-
lendirmek ve bu çalışmalara katkı sağlamak,

j) Kamu ve özel kuruluşlara iş gezileri düzenlemek,
k) Amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,
l) Amacı ile ilgili web sayfaları, portallar ve sistemler oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/Yardımcıları ve Müdü-

rün önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğ-
retim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını
gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden
İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kuru-
lundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 21/2/2005 tarihli ve 25734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-

sitesi Kariyer Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona erer ve bu Merkezin yapı-
lanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KİLİKİA ARKEOLOJİSİNİ

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (KAAM): Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Klasik Çağlar’dan, Erken Hıristiyanlık Dönemi so-

nuna kadar, Kilikia Bölgesi’nin uygarlık tarihi içindeki yerini ve arkeolojisini araştırmak ve
tanıtmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını

yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını
çekmek,

b) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,
c) Bilimsel süreli yayın çıkartmak,
ç) Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırma-

larında yetkili kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara ka-
tılımını sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler
ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve
yürütmek,

e) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlara, arkeoloji bilimini ve çalışmalarını tanıtan
bilgilendirici ve eğitici seminer ve konferanslar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
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d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektör’e önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                            29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429



ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
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c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma
Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 12/5/2001 tarihli ve 24400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-

sitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona erer
ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sı-
navlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim,

ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora
ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri 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) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavını,
c) Anabilim/Anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan
anabilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı Başkanı: (c) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde 7 nci

ve 8 inci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en fazla bir takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde bilimsel konularda
rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
h) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
ı) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,
i) Enstitü Müdürleri Kurulu (EMK): Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı

başkanlığında Üniversite enstitü müdürlerinden oluşan ve çalışma esasları Senato tarafından
belirlenen kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,
k) İkinci Danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik yapan öğrenci-

nin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, farklı ABD/ASD'de veya yurtiçi/yurt-
dışı herhangi bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesini,

l) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
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m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
o) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ö) Özel Öğrenci: Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda

en çok iki ders alma izni verilen ve izin verilen derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik hakla-
rından yararlandırılmayan öğrenciyi,

p) Rektör: Üniversite Rektörünü,
r) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun ince-

lenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan
çalışmayı,

s) Senato: Üniversite Senatosunu,
ş) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti’ni,
t) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,
u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ü) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamını,

v) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elamanının, danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğren-
cisine bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini aktardığı, bilimsel etik hakkında
bilgilendirdiği, çalışma disiplini ve güncel literatürde araştırma yapma becerisini kazandırdığı
ve öğrencinin tez, sergi veya proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturduğu haftada 4 saat
olarak açılan, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının etkin olarak katıldığı, haftalık ders
programında günü, yeri ve saati belirlenmiş, EYK'nın danışman atamasını onaylamasıyla baş-
layan ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süre-
sinin bitimine kadar devam eden, sınav ücreti ödenmeyen teorik dersi,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
z) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
aa) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yü-

rütülen tezli yüksek lisans; örgün eğitim, ikinci eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen
tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarından oluşur.

(2) Bir öğrenci aynı anda en fazla iki lisansüstü programa kayıt yaptırabilir.
(3) İki lisansüstü programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, her iki programda

da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi
enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında tamamlanmış herhangi
bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esa-

sına göre düzenlenir. Programların içeriğine göre yaz dönemi uygulaması da yapılabilir. Prog-
ram açma teklifleri Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları çerçevesinde, EK'nın önerisi, Se-
natonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) İlgili ABD/ASD kurulunun talebi, EK önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Ku-
rulu kararıyla mevcut ABD ve ASD’den farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program da
açılabilir.
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(3) EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eği-
tim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler
arası bir ABD/ASD kurulabilir. Bu tür bir ABD/ASD başkanı, ilgili dekanların görüşleri alına-
rak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı
ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yürütülebilir. Bu programlarda tezli yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik eğitimi yapılamaz.

(5) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ABD/ASD önerisi, EK'nın teklifi,
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca
belirlenir.

(6) Kurumların/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili ku-
rum, kuruluş ve Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, bu
kurum veya kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına,
yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim veya iş-
birliği protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
uygulanma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzak-
tan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

T.C., K.K.T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son
başvuru tarihini ve diğer hususları ilan edilmek üzere Rektörlük makamına sunar. Söz konusu
ilan, her yarıyıl başlamadan önce verilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından

denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, dok-
tora ve sanatta yeterlik programına başvuranlardan ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fran-
sızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS,
ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak ve EYK tarafından ilgili program için belirlenen
şartları yerine getirmek kaydıyla ilgili ABD/ASD görüşü ve EYK kararıyla belirlenen konten-
jan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya girecekler için
lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve
onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini;
üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen
Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yurtiçi veya Yükseköğretim Kurulundan denkliğini almış olmak

şartıyla yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece ka-
yıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.
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(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğ-
renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak asıl öğrenciler gibi,
dersi aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(3) Özel öğrenciler ders almak için her öğretim yılı başında, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen, öğrenim ücretini öderler.

(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci
olarak ders alamazlar.

(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istemeleri durumunda, al-
dıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüleri belir-
tilir.

(6) Öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara
yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders
içerikleri, ilgili ABD/ASD kurulu tarafından değerlendirilir. ABD/ASD kurulu, ilgili öğrencinin
başvurduğu programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi
ilgili ABD/ASD kurulu kararı ile enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile
kesinleşir.

(2) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulama-
lar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. EK'nın önerisi ve Se-

natonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinde verilebilir. Sı-
navlar ve seminerler burada belirtilen dillerden birinde yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD/ASD

kurulunun önerisi, EK'nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri veya ilgili ABD/ASD’de yeterli öğ-

retim üyesinin olmadığı durumlarda doktora/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görev-
lileri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK
kararı ile diğer ABD/ASD’deki veya farklı yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki öğ-
retim üyelerine de ders verdirilebilir.

(3) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak
iki gruba ayırır. ABD/ASD kurul kararı ile zorunlu derslerden tezli yüksek lisans için en az bir
en fazla iki ders, doktora veya sanatta yeterlik için en az bir en fazla üç ders ve bütünleşik dok-
tora veya bütünleşik sanatta yeterlik için en az iki en fazla dört ders zorunlu ders sayısı olarak
belirlenir ve ilgili EK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci dört ulusal kredilik uzmanlık alan dersini her yarıyıl al-
mak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından
açılır.
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(5) Bir ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanı en fazla sekiz ulusal kredilik, iki veya
daha fazla enstitüde veya iki veya daha fazla ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanları ise
en fazla onaltı ulusal kredilik uzmanlık alan dersi açabilirler.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu
kararlarına göre yapılır.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile devam etmekte oldukları program
için geçerli sayılır.

(8) Bir lisansüstü öğrencisi bir öğretim elemanından bir program için en fazla üç ders
alabilir. Uzmanlık alan dersi bu kapsamda değerlendirilmez.

Danışman atanması ve danışman değişikliği
MADDE 13 – (1) Enstitü ABD/ASD'lerin tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğ-
retim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ilgili yarıyılın ders kayıt haftası içe-
risinde ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak ata-
nır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ABD/ASD başkanlığı her öğrenci için ders se-
çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya dok-
tora/sanatta yeterlik diploması olan öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
belirler.

(3) Tez danışmanı Üniversitedeki kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır.
(4) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az iki

yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.
(5) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek

lisans tezi tamamlatmış ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek
lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü tez
danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda,
iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(7) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda gerekçeli
ABD/ASD kurulu kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki da-
nışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü
tez çalışması yaptırılamaz.

(8) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği
durumlarda, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Üniversiteden veya yurtiçindeki
veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD/ASD’den ikinci
bir danışman atanabilir.

(9) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-
rumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden so-
na erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danış-
manın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yük-
seköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin
başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(10) Aynı veya farklı enstitülerde olmak üzere bir öğretim elemanı aynı anda en fazla
üç ABD/ASD’de görev alabilir.
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Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü
tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya
öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi
gün içinde mazeretlerini yazılı olarak ABD/ASD’ye bildirmeleri ve EYK kararı ile katkı payını
veya öğrenim ücretini kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek kaydını yaptırabilir. Kayıt sü-
resi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine
sayılır.

(2) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine
bakılmaksızın yüksek lisans programını azami altı yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programını
ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için azami onsekiz yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları tezli, tezsiz ya da uzaktan öğretim prog-
ramlarına ait Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü
müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı
olduğu programla ilişiği kesilir.

(6) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra 2547 sayılı Kanun gereği yeniden
kayıt yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
yapılır. Bu öğrenciler için;

a) İlişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sayılır,
b) Tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları

yeniden atanabilir,
c) Ders dönemi, doktora/sanatta yeterlik, tez dönemi ve diğer hususlar bu Yönetmelik-

teki hükümlere tabidir.
(7) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kaydı yaptırmamış öğ-

renciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri
öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Ders ekleme, çıkarma ve değiştirme
MADDE 15 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman

onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili akademik takvimde belir-
tilen ders ekleme-çıkarma günlerinde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim
programında açılan farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Derslere devam zorunluluğu ve sınavların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci,

derslerin en az % 70'ine devam etmek zorundadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli
ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı
koşulları Senato tarafından belirlenebilir.
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(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları, kayıt sildirme ve benzeri esaslar ilgili lisans, yüksek lisans
ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki esaslarla aynıdır.

(4) Ders muafiyeti, kredi transferi, ulusal veya uluslararası öğrenci değişimi, yatay geçiş,
sınav notuna itiraz, izinli sayılma ve mazeret işlemlerine ilişkin hususlar Senato tarafından
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar
ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 19 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden

Türk ve yabancı uyruklu adaylar da tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan

denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00

ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren
resmi belgeler de geçerlidir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsüne öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

ç) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini iz-
leyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin
ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

d) İlgili ABD/ASD kurulu gerekli görmesi halinde adaylardan portfolyo, niyet mektubu,
referans mektubu, veya yabancı dil belgesi gibi ek belgeler talep edebilir. Başvuru için gerekli
ek belgeler ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile onaylanarak ilan edilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek is-
tedikleri en çok iki programa başvurabilirler.
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Giriş sınavı
MADDE 20 – (1) Başvurularda, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üze-

rinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendir-
mesi yapılır. Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans
mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart veya eşdeğer puanının
% 50’si, mülakat sonucunun % 25’i esas alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.
Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65.00 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kon-
tenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Yüksek lisans
giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları
sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

(2) Güzel sanatlar enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurularda, lisans
mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00
tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde
puan alan her bir aday için lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun
% 50’si, mülakat veya portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i alınarak tezli yüksek lisans giriş
puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65.00 olan adaylar ilgili ABD/ASD için
ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler.
Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan
adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok
kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

Kayıt
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya
hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan
adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin
kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını
yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 22 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren bel-

geleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uy-
gun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel
hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders
olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri
lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, tezli yüksek lisans progra-
mını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık prog-
ramındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi
ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel ha-
zırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek
süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.
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(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezli yüksek lisans
not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla
birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD başkanlığının önerisi ile tezli
yüksek lisans programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla
tamamlamayan öğrenciler tezli yüksek lisans derslerini tamamlamamış sayılırlar.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı normal süresi iki yarıyıl ders dönemi,

iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıl katkı payı ödemek kaydıyla azami altı
yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ABD/ASD kurulunun
önerisi ve EYK kararı ile üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programı Senato tarafından belirlenen toplam yirmibir ulusal
krediden az olmamak koşuluyla asgari yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi,
tez çalışmasından ve en az 90 en fazla 120 AKTS’den oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en
çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden veya
EYK kararı ile diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemleri
ve Bilimsel Etik derslerini almaları zorunludur. Kredisiz olan bu dersleri alan öğrenciler bu
derslerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Bu dersleri başarı ile tamamlayama-
yanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(4) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden
danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi,
EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla iki ders alabilir.

(5) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve
üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla iki dersi, danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının öne-
risi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(6) Disiplinler arası programlarda öğrenciye kayıtlı olduğu program dışındaki bir prog-
ram veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD
başkanlığının önerisi, EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla
dört ders aldırılabilir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarında, saydırılacak ve başka programlardan alınacak
derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü geçemez.

(8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100.00 tam puan üzerin-
den en az 70.00 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu
derslerde, dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilirler.

(9) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan
ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin
tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu
kapsamda değerlendirilmez.
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(10) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre
içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan derslerin üzerinden üç yıl geç-
mesi halinde söz konusu dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez ve yerlerine
danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(11) Alınması gereken kredili derslerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma
sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve ilgili EYK onayı ile
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süre verilebilir.

Tez önerisi ve tezin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD/ASD kuru-

lunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Hazırlanan tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye bildirilir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK
kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD/ASD
kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(2) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve be-
lirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini savunmadan
önce, hazırladığı intihal programı raporunu ilgili ABD/ASD başkanlığına teslim eder.

(3) Tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD/ASD kurulunun
önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir
yurtiçi/yurtdışı Yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
Öğrencinin ikinci tez danışmanı bulunması halinde ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Zorunlu
hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı
bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni
bir jüri belirler. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe ile mazeretini en geç
bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD/ASD baş-
kanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin
tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tuta-
nak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret
EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde
yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da
mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından
tespit edilir ve yedinci fıkradaki hükümler uygulanır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı bir otu-
rum yaparak tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını
izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya ilgili ABD'de tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde öğrencinin
talebi üzerine tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme
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ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(8) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(9) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 25 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

bir öğrenci, yüksek lisans tezinin ilgili EMK esaslarında belirtilen sayıdaki ciltlenmiş kopyasını
tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine bir yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diplomasını kaybeden ve bu durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni
bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ABD/ASD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar
ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci lisansüstü öğretim olarak
da yürütülebilir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 28 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden

Türk ve yabancı uyruklu adaylar da tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan

denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini iz-

leyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin
ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.
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(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili
ABD/ASD kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek
istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı
MADDE 29 – (1) Başvurularda, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üze-

rinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendir-
mesi yapılır. Mülakat sonucunda 50.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans
mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı du-
rumlarda ise, adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tezsiz yüksek lisans giriş puanı
hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans giriş puanı en az 50.00 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan
edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Her
program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek
aday ilanda belirtilir.

Kayıt
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya
hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan
adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin
kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını
yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları tezsiz yüksek lisans programından farklı alanlarda

almış olan adaylar.
b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren bel-

geleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uy-
gun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel
hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders
olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri
lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile tezsiz yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bi-
limsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında
geçirilecek süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezsiz yüksek lisans
not ortalamasında hesaba katılmaz.
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(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla
birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD başkanlığının önerisi ile tezsiz
yüksek lisans programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla
tamamlamayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derslerini tamamlamış sayılmaz.

(7) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uy-
gulanmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarı-

yıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, danışmanın ve ilgili ABD/ASD
kurulunun önerisi, EYK kararı ile daha erken mezun olabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden
az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerin-
den en az 70.00 puan olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul
edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlen-
dirilmez.

(5) Öğrenci dönem projesi dersine en geç, üçüncü yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptır-
mak ve dönem projesini EMK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı
yarıyıl sonunda vermek zorundadır.

(6) Öğrenci alacağı derslerin en çok üç tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi,
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek li-
sans programında alınan dersler ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek li-
sans programındaki derslerin yerine sayılır.

(8) Tezli ve tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim program-
larından ders alamazlar.

(9) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre
içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan dersin/derslerin üzerinden üç
yıl geçmesi halinde söz konusu dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez ve
yerlerine danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(10) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Diploma
MADDE 33 – (1) Alınması gereken kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan

tezsiz yüksek lisans öğrencisine bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın kaybol-
ması ve durumun belgelenmesi halinde ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu, enstitü
ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının kapsamı
MADDE 34 – (1) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına;

hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplo-
masına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını
tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların
başvurabileceği bir programdır.

Doktora programının amacı
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 36 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden

Türk ve yabancı uyruklu adaylar da doktora programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.
b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek-

öğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek

lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55.00, lisans derecesi ile doktora
programına başvurularda en az 80.00 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans
derecesiyle doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100.00
üzerinden en az 80.00 veya muadili bir puanı olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle dokto-
raya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans veya
yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan
karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları
gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mek-
tubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav
sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara veren öğ-
rencilerde doktora programlarına başlamak için gerekli olan ALES puanları varsa, yeniden
ALES puan şartı aranmaz.
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d) Doktora adaylarının ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İs-
panyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya
KPDS’den en az 55.00 veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sı-
navlardan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların
ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55.00 standart ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için en az 50.00 TUS puanı, diş hekimliği
fakültesi mezunları için ise en az 50.00 DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans prog-
ramını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora prog-
ramına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Temel tıp puanı; TUS'ta temel tıp bi-
limleri testinin birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden
elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.Yüksek lisans derecesiyle
temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, temel
tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir.
Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini
belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri
ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

f) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini iz-
leyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin
ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD başkan-
lığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı doktora kontenjanının yarısını geçemez.

(5) Aynı programda aynı anda hem bütünleşik doktora hem de yüksek lisans yapıla-
maz.

(6) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en
çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı
MADDE 37 – (1) Başvurularda, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması

100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir
mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üze-
rinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not
ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun
% 25’i, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının
% 10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, ilgili puan türünde ALES standart
puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(2) Tıp fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için;
mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için
lisans mezuniyeti not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya
temel tıp puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80.00, yüksek lisans
derecesiyle kabul edilenler için en az 65.00 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen konten-
janlara, puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları
eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not
ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan aday-
lar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.
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Kayıt
MADDE 38 – (1) Doktora programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK

kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar,
enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptı-
rırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt
yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yap-
tırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren bel-

geleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uy-
gun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel
hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders
olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri
lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili doktora programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi
ve EYK’nın onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık progra-
mında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek süreler azami
öğrenim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, doktora not ortala-
masında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla
birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD başkanlığının önerisi ile doktora
programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlama-
yan öğrenciler doktora derslerini tamamlamamış sayılırlar.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 40 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz
yarıyıldır.

(2) Doktora programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı
yarıyıldır.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en az 180,
en fazla 240 AKTS karşılığı olan; toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en
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az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler için, en az 360, en fazla 480 AKTS karşılığı olan toplam kırkiki ulusal krediden
az olmamak koşuluyla ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(4) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD ku-
rulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de seçebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye
sayılmaz.

(6) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğ-
retimde Planlama ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı
ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerin-
den en az 80.00 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu
derslerde dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders,
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı
olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda
değerlendirilmez.

(9) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi
sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(10) Verilen süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan ders-
lerin üzerinden dört yıl geçmesi halinde danışmanın uygun göreceği dersler tekrar aldırılır.

(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile
gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin se-
kizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından
itibaren mezuniyetine karar verilebilir.

(12) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışma-
sını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına gire-
meyen bir öğrenciye, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler verilir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen sürelerde kredili derslerini başaramayanlar ve tez çalış-
masını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(14) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ancak doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencilere gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
ve ilgili ABD/ASD'de tezsiz yüksek lisans programı bulunması kaydıyla talepleri halinde tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(15) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmibir ulusal krediden az olmamak koşu-
luyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora
öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; dok-
tora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı
ile ilgili hükümleri uygulanır.
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Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili

konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yö-
nelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci
ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu
sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılı içerisinde yılda
iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde
tekrar sınava alınır. 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir doktora programına kayıtlı olup da
yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ise; anadilleri dışında
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça
dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 veya eşdeğerliği Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri
halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan
ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini
seçer ve ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri
üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurtiçi veya yurtdışı yüksek
öğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat ya-
pıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan
üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda
başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden
en az 80.00 puan alınması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınav jüri üyelerinin öne-
rileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu gerekçeleri ile değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD/ASD
başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora
yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,
toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders veya dersler almasını iste-
yebilir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, yeterlik sınavına girebilmeleri için kendi
bilim alanı olan yabancı dilde YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından be-
lirlenen yabancı dil sınavlarından, 100.00 üzerinden lisans derecesi ile kabul edilenlerin en az
90.00 puan, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenlerin en az 80.00 puan almaları zorunludur.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili

ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
görüşü alınarak ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik ya-
pılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğun-
lukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç
iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan
öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen
öğrencinin ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve
yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü
geçmemek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin
tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez
izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-
cinin, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz
bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü geç-
memek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini, EMK tarafından belirle-

nen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Öğrenci, tezini savunmadan önce, hazırladığı intihal programı raporunu ilgili
ABD/ASD başkanlığına teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD
kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından başka bir
yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri
yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin
doğal üyeleridir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor
olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile
savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son
günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının
yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınav-
dan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe
ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili
ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde
öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına
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alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu ma-
zeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün
içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da
mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından
tespit edilir ve altıncı fıkra uygulanır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum
yapar ve tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş
günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sı-
navında başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin onü-
çüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 45 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde tezinin EMK
tarafından belirlenen esaslarda belirtilen sayıdaki kopyasını ilgili enstitüye teslim eder ve adaya
bir doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili ABD/ASD’deki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Doktora diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da doktora yemini eder. Yemin
metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir
diploma hazırlanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının kapsamı
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına

sahip olan öğrenciler ile yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış
ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin baş-
vurabileceği bir programdır.

Sanatta yeterlik programının amacı
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmasını

ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ka-
zandırılmasını ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olma-
sını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan
sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların;
sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen
bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 48 – (1) T.C. ve K.K.T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden

Türk ve yabancı uyruklu adaylar da sanatta yeterlik programlarına kabul edilirler.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.
b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek-

öğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde, güzel sanatlar

fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde, tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik prog-
ramına başvurularda en az 55, lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en
az 80.00 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik
programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100.00 üzerinden en az
80.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK ta-
rafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir.
Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak adayların kabulünde, ALES
puanının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı ve port-
folyo incelemesi sonuçları birlikte değerlendirilir. Başvurularda adayların; referans mektubu,
neden sanatta yeterlik yapmak istediklerini belirten bir kompozisyon, varsa uluslararası standart
sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara veren öğ-
rencilerde ALES puan şartı olan sanatta yeterlik programlarına başlamak için gerekli olan ALES
puanları varsa, yeniden ALES puan şartı aranmaz.

d) Sanatta yeterlik adaylarının ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, ÜDS veya
KPDS’den en az 55.00 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
sınavlardan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

e) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini iz-
leyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin
ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(4) Bütünleşik sanatta yeterlik programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD
başkanlığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı sanatta yeterlik kontenjanının yarısını geçe-
mez.

(5) Bir programda aynı anda hem bütünleşik sanatta yeterlik hem de yüksek lisans ya-
pılamaz.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek iste-
dikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı
MADDE 49 – (1) Güzel sanatlar fakültesi veya konservatuvar mezunu adayların baş-

vurularında, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden de-
ğerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır.
Mülakat sonucunda 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvu-
ranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat
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ve portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i, güzel sanatlar ile konservatuarın ilgili anasanat dal-
larına yüksek lisans diploması ile başvuran sanatta yeterlik adaylarında, lisans mezuniyet not
ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i, yetenek sınavı sonucunun
% 50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i alınarak sanatta yeterlik giriş puanı
hesaplanır.

(2) Güzel sanatlar fakültesi/konservatuvar mezunu olmayan adayların başvurularında,
lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye
dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat so-
nucunda 60.00 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlarda,
lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yetenek sınavı sonucunun % 20’si, mülakat ve port-
folyo incelemesi sonucunun % 15’i ve ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si alı-
narak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

(3) Sanatta yeterlik giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80.00, yük-
sek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 65.00 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen
kontenjanlara, puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Sanatta
yeterlik giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise
lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen
şartları sağlayan adaylar arasından, en çok ilan edilen kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda
belirtilebilir.

Kayıt
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi,

EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak ka-
zanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan aday-
lar, enstitü tarafından istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim ederek kesin
kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına
göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 51 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları sanatta yeterlik programından

farklı bir alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren bel-

geleri, ilgili ABD/ASD başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uy-
gun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel
hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders
olmak üzere ABD/ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri
lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili sanatta yeterlik prog-
ramını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile sanatta yeterlik programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel
hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup, bu sürenin dışında geçirilecek
süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.
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(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, sanatta yeterlik not
ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla
birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ABD/ASD önerisi ile sanatta yeterlik prog-
ramına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan
öğrenciler sanatta yeterlik derslerini tamamlamış sayılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz
yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden
oluşur. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için,
en az 180 en fazla 240 AKTS karşılığı olan; toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak ko-
şuluyla, en az yedi adet ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az
360 en fazla 480 AKTS karşılığı olan Senato tarafından belirlenen toplam kırkiki ulusal kredi-
den az olmamak koşuluyla ondört ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(4) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD ku-
rulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarının ilgili
ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de seçebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam kredisine
sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme derslerini ya da bu derslerin muadili olarak tanımlanan dersleri
almaları zorunludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerin-
den en az 80.00 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu
derslerde dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan
ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin
tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu
kapsamda değerlendirilmez.

(9) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen sanatta yeterlik öğrencileri, yüksek lisans
öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(10) Verilen süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan
ders/derslerin üzerinden dört yıl geçmesi halinde danışmanın uygun göreceği dersler tekrar al-
dırılır.
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(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile
gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin se-
kizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından
itibaren mezuniyetine karar verilebilir.

(12) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma
sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile tezini
jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayama-
yanlar ile tez çalışmasını veya sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(14) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve ilgili ABD/ASD'de tezsiz yük-
sek lisans programı bulunması kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilere,
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmibir ulusal krediden az olmamak koşu-
luyla, en az yedi dersi, iki seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulama-
larını ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan sanatta yeterlik öğrencisi yüksek lisans
programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; sanatta yeterlik programına
kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri
uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta yeterlik çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup
olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci
ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu
sınavlarını izleyen en geç otuz gün içinde olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yılda iki kez
yapılır. Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar
sınava alınır. 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir sanatta yeterlik programına kayıtlı olup
da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ise; anadilleri dışında
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça
dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55.00 puan veya eşdeğerliği Üniversi-
telerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan aldıklarını bel-
gelemeleri halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan
ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Sanatta yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini
seçer ve ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri
üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurtiçi veya yurtdışı yüksek
öğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat ya-
pıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan
üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde iki
bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı veya
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bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az
80.00 puan alınması gerekir. Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınav jüri üyelerinin önerileri
ve öğrencinin yazılı, sözlü veya uygulama sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğ-
rencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD
başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz
oy kullanan üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Sanatta yeterlik komitesi, ye-
terlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi mikta-
rının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili

ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez iz-
leme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili
ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğun-
lukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez savunmasını izleyen üç iş günü
içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin
önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen
öğrencinin ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve
yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü
geçmemek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin
tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez
izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-
cinin, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz
bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere toplam kredi miktarının 1/3’ünü geç-
memek şartıyla kendisine dersler aldırılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci tezini, Senato tarafından

belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte tezi ile birlikte sergi, bireysel
icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil ve benzeri çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır. Öğrenci tezini savunmadan önce hazırladığı intihal programı raporunu
ilgili ABD/ASD başkanlığına teslim eder.
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(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili
ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya
yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
bir ay içinde tezi inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar ve öğ-
renciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay er-
telenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından
ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda
enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri savunma sınavından önce topla-
narak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini
en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili ABD/ASD başkan-
lığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez
savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak
aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tara-
fından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden
savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa
dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir
ve altıncı fıkra uygulanır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum
yaparak jüri üyelerinin raporlarını da dikkate almak suretiyle, tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini, sergi, proje, resital, konser veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ondördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra bir ay içerisinde tezinin Senato tarafın-
dan belirlenen esaslarda belirtilen sayıdaki kopyasını enstitüye teslim eder ve adaya bir sanatta
yeterlik diploması verilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ABD/ASD
programının onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da sanatta yeterlik ye-
mini eder. Yemin metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir
diploma hazırlanarak verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması
MADDE 58 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme veya tez savunma sınavı, salt

çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında bu-
lunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri
MADDE 59 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji

enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü
ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü prog-
ramlara kabul edilirler.

Özel anlaşmalar
MADDE 60 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılan

ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak
amacıyla öğrenci kabul edilir.

Araştırma görevlilerinin görev süresi
MADDE 61 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan ve 2547 sayılı Kanunun 50 nci

maddesine göre araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin kayıtlı bulundukları prog-
ramı azami süre içinde tamamlayamamaları halinde görev süresi kendiliğinden sona erer.

Disiplin
MADDE 62 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64 – (1) 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında
uygulanmaz.

(2) 2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran ancak yeterlik
sınavına dil şartını sağlamadan girmiş olan öğrenciler, tez savunma sınavına girmeden önce
dil şartını sağlamak zorundadır.

(3) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere bu
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir enstitüye kayıtlı olup yabancı
dil yeterliğini sağlayamamış olan yüksek lisans öğrencileri kayıtlı oldukları enstitüye dilekçe
ile başvurmaları halinde yabancı dilden muaf sayılırlar.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ NEVİT KODALLI ODA MÜZİĞİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Mü-

ziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (ODAMER): Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Devlet sanatçısı Prof. Nevit Kodallı’nın eserlerini

toplayarak bir arşiv oluşturmak, el yazması olan notaların tekrar basılmasını sağlayarak gelecek
kuşaklara kalmasını temin etmek, eserlerini seslendirerek onların kayıtlarının yapılmasını sağ-
lamak, geleneksel Osmanlı Saray Müziğini kayıt altına almak, çağdaş Türk bestecilerinin eser-
lerinin notasyonunun tekrar yapılmasını ve bu eserlerin kaydının yapılmasını sağlamak,
müzikle ilgili kuruluşlarla ilişkileri kuvvetlendirmek, mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkenin
bilimsel, sanatsal alt yapısının güçlendirilmesine katkı vermek, ulusal ve uluslararası müzik
eğitim öğretimine katkı sağlamak, müzik sanatının tüm alanlarının uygulanması ve geliştiril-
mesi için sanatsal çalışmalar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Bütün tür ve dalları itibari ile müzik bilimi ve sanatının ulusal ve uluslararası düzeyde

geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak,
bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek, yönlendirmek,
bu faaliyetlere katılmak ve destek vermek,

b) Merkezin bünyesinde oda orkestrası, çeşitli oda müziği grupları ve benzeri faaliyet-
leri yürütmek amacıyla oluşturulan çalışma gruplarının yıllık programları ile davet ettiği ulus-
lararası nitelikli yerli ve yabancı sanatçılara öğrencilerle çalışma yaptırmak, özellikle Türk bes-
tecilerinin eserlerini seslendirmek ve kayda almak,

c) Merkezin amacına yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dı-
şındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel-sanatsal proje ve çalışmalar için
gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, kon-
ser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmalar düzenlemek,

d) Müzik bilim ve sanatına ilişkin tüm bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaş-
tırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel/sanatsal çalışmalar düzenlemek,
düzenlenen çalışmalara katılmak, görsel/işitsel, süreli/süresiz yayınlar yapmak veya yapılma-
sına destek olmak,

e) Müzik kitaplığı, nota koleksiyonu, basma/yazma müzik belgeleri, fotoğraf, afiş, broşür,
taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, LCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları ve
benzeri yazılı/sesli/görsel dokümanın yer aldığı müzik arşivi, müziğe ve müzikçilere ilişkin
her türlü obje, kişisel eşya ve benzeri koleksiyon ve müze malzemeleri ile çalgı birikimleri
oluşturmak, bu birikimleri araştırmacıların ve eğitimin hizmetine sunmak,

f) Müzik alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapmak,
g) Müzik alanındaki çalışmaları ve eğitimi destekleme yönünde başarılı araştırmacı,

uygulamacı ve öğrencilere ödüller vermek, verilmesini teşvik etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları
Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
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a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür
yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün
görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve
vekâlet altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli
gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sun-
mak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,
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ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,
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h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.
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Koordinatör

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için

Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Dosyalama

MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-

zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-

leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-

sitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının

görevleri sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden dü-

zenlenir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Öğrenci Gelişim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Öğrenci Gelişim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (ÖGEM): Mersin Üniversitesi Öğrenci Gelişim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin eğitimsel, mesleki, sosyal ve bireysel alanlardaki gelişim
düzeylerinin artırılmasını sağlamak, öğrencilerin olası problemlerinin çözümüne katkı sunmaya
yönelik her türlü öğrenci destek programları düzenlemek, öğrenciler için en uygun öğrenme
ortamlarının oluşturulmasına destek olmak, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek
ve bunlarla ilgili araştırma ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören tüm öğrencilere eğitimsel,

mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sun-
mak,

b) Akademik başarısı düşük öğrencilerin belirlenmesi, olası başarısızlık nedenlerinin
araştırılması ve ilgili öğrencilere akademik destek sunulması konularında çalışmalar yapmak,

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel ve önleyici nitelikte, eğitsel, mesleki, sosyal ve bi-
reysel konularla ilgili her türlü rehberlik programları düzenlemek,

ç) Öğrencilerin üniversite öğrenimleri boyunca isteğe bağlı olarak katılacakları kısa sü-
reli kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim ve uygulama programları oluşturmak,

d) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını
sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,

e) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,
f) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile eşgüdüm içinde ça-

lışarak gereksinim duyan ya da psikolojik rahatsızlığı bulunan öğrenciler için sevk mekanizması
oluşturmak ve bu öğrencilerin sevkini gerçekleştirerek izleme çalışmalarını yürütmek,

g) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerek-
tiğinde müşavirlik hizmetleri vermek,

ğ) Engelli öğrenciler için destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir üniversite ortamı
sağlanmasına, onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki sınırlılıkların ortadan kaldırıl-
masına yardımcı ve destek olmak,

h) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitenin akademik ve sosyal ortamına uyum sağ-
lamalarını kolaylaştırmak, bu öğrencilerin olası eğitsel, mesleki, sosyal ve bireysel problem-
lerinin çözümüne destek olmak,

ı) Üniversiteye yeni gelen tüm öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak,
öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,

i) Öğrencilerin meslek/kariyer seçimlerindeki karar verme sürecinin kolaylaştırılmasına
destek olmak, meslek ve iş seçimine yönelik rehberlik yapmak, istihdam olanakları hakkında
bilgi sunmak,

j) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,

k) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-
zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak,

l) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili her konuda uygulama,
araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan benzeri çalışmalara katılmak ve desteklemek,
proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak,
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m) Üniversite öğrencileri başta olmak üzere, gençlik çağına yönelik tüm konular teme-
linde ve disiplinler arası çalışmalar kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki eğitim-öğretim, araş-
tırma, uygulama ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel
kişilerle iletişim kurmak, işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,

n) Merkezin çalışma alanında her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak
ve yayın yapmak,

o) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara, lisans ve lisansüstü dü-
zeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim
desteği sunmak, danışmanlık yapmak,

ö) Gerektiğinde görev alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik hizmet içi eği-
tim çalışmaları düzenlemek,

p) Merkezin çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

r) Merkezin çalışma alanı ile ilgili gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık
ve arşiv oluşturmak,

s) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde, öğrenci gelişimi, gençlik sorunları, Üniversite
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında Rektörlükçe ve Danışma Kurulunca
önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,
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ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,
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ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
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c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma
Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 9/12/2012 tarihli ve 28492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mer-

sin Üniversitesi Öğrenci Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-
sitesi Öğrenci Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri
sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ RESTORASYON VE KORUMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merke-

zinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (RKM): Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ülkemizde ve yöremizdeki taşınmaz kültür varlıkla-

rının tespiti, belgelenmesi, korunması, onarılması ve kullanılması konusunda bilimsel, mesleki
ve eğitsel çalışmalarda bulunmak; araştırma ve projeler gerçekleştirmek; malzeme koruma ve
konservasyon açısından doğru koruma yöntem ve araçlarını yaygınlaştırmak; yerel koruma uy-
gulamalarını yönlendirmek; yapılan çalışmaları yayınlamak ve bu şekilde her ölçekteki kültür
varlıklarının korunması ve yaşatılmasına katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a)  Bölgedeki taşınmaz kültür varlıklarının tespitine, niteliğini ve taşıdığı değerleri or-

taya çıkarmaya yönelik araştırmalar yürütmek,
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,

konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) Merkezin çalışma alanında her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak

ve yayın yapmak,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili her konuda uygulama,

araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan benzeri çalışmalara katılmak ve desteklemek,
proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak yoluyla tek yapı, kentsel alan ve
arkeolojik alan ölçeklerinde, bölgedeki kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlamak,

d) Mersin Üniversitesi öğrencilerine, personeline ve halka açık seminerler organize
ederek koruma alanında farkındalık geliştirmek, koruma alanındaki gelişme ve yenilikleri pay-
laşmak,

e) Kültür varlıklarının belgelenmesi ve korunması konularında öğrencilere yönelik yaz
okulları ve staj çalışmaları düzenlemek,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş Merkezler, Üniversiteler ve
Enstitülerle işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

g) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalış-
maları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları
Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sun-
mak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,
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ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,
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ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.
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Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-

rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma

grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden

oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-

lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için

Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Dosyalama

MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-

zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-

leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-

sitesi Restorasyon ve Koruma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona erer ve bu

Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (MEÜSEM): Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programları kapsamı dışında kalan ve yaşam boyu gereksinim duyulan eğitim ve öğretim ile
ilgili her türlü katılım/sertifika belgeli programı, kurs ve diğer hizmetleri planlamak ve düzen-
lemek veya bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ortam sağlamak; Üniversitenin, kamu,
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özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Üniver-
sitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan tüm eğitim-
öğretim alanları ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve/veya
yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Her alanda ve konuda ücretli/ücretsiz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde

katılım/sertifika belgeli eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, pe-
dagojik formasyon ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

b) Planlanan etkinlikleri, gerekli durumlarda, diğer ilgili merkezlerle ve/veya ilgili iç
ve/veya dış paydaşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek ve bu alanda üniversite olanaklarının
tanıtımını da kapsayacak biçimde her türlü etkinlikte bulunmak,

c) Halkın katılımına açık toplumsal, bilimsel, sanatsal ve benzeri alanları içeren kon-
feranslar, seminerler, söyleşiler, paneller, çalıştaylar vb. etkinlikleri düzenlemek,

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik, uzaktan eğitim merkezi ile işbirliği yaparak
elektronik ortamda her türlü eğitim-öğretim programları düzenlemek,

d) Merkezin iç ve dış paydaşlarına, istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda her türlü
hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve eğitim materyali (kitap, dergi, ders notu vb.) ba-
sımı ve yayınını sağlamak,

e) Üniversitenin ilgili birimi ve/veya üniversite dışındaki ilgili herhangi bir paydaşı ta-
rafından verilecek kurs ve her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaların düzenlenmesini ilgili birimle
ve/veya paydaşla işbirliği içinde yapmak,

f) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri
yanı sıra rehberlik, psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetleri ile ilgili eğitim katılım/ser-
tifika belgeli programları düzenlemek,

g) Merkezin iç ve dış paydaş birimleriyle işbirliği yaparak merkezin amacı kapsamına
giren tüm bilimsel ve eğitsel alanlarda projeler hazırlamak, projelerle ilgili danışmanlık hizmeti
sunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, toplumsal ve kültürel yayın
yapmak,

h) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri
hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik ve benzeri konularda
bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,

ı) Yaşam boyu eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Ku-
rulunca belirlenen ya da merkez müdürleri kurulunun onayıyla kararlaştırılan diğer etkinlikleri
gerçekleştirmek ve/veya gerçekleşmesi için ortam oluşturmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı
olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi
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sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında ol-
madığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan
bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü du-
rumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sun-
mak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 9/2/2010 tarihli ve 27488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri
sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Turizm Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (TURAM): Mersin Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorun-

lara çözüm önerileri geliştirmek, turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda böl-
gesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve projeler
geliştirip uygulamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalış-

malar yapmak ve projeler yürütmek,
b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma,

çalışma ve projeleri teşvik etmek,
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla

turizm amaçlı işbirliği yapmak,
ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş merkezler, üni-

versiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler ge-
liştirmek ve yürütmek,

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,
e) Alanla ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak,
f) Turizm sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim

programları geliştirmek ve düzenlemek,
g) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen

konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak,
ğ) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konu-

larında danışmanlık hizmetleri vermek,
h) Merkezin amacına uygun benzer diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,
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ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,
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ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
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c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma
Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-

sitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona erer
ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (TUAM): Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ana dil ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi,

çocuk yazını, sözlükbilimi, derlem dilbilimi, Türkçe eğitimi programları, Türkçe Düzey Be-
lirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, kendi faaliyet alanlarıyla
ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim ve sertifika programları açmak; kurs,
konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda
bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,
b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,
c) Çocuk yazını üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,
ç) Sözlükbilimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,
d) Derlem dilbilimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,
e) Türkçe eğitimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,
f) Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar yap-

mak,
g) Araştırma ve uygulama alanları ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğ-

retim ve sertifika programları açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum,
sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,

ğ) Uygulama ve araştırmaların sonuçlarını Merkezin yayın organları aracılığıyla du-
yurmak,

h) Çalışma faaliyetleri kapsamına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve
araştırmacılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırmaları ve araştırmacıları des-
teklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları
Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sun-
mak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,
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ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün baş-
kanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,
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ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.
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Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-
sitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri
sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (MERUZEM): Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uy-

gulama çalışmaları yapmak, Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak
uzaktan öğretimle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini
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sağlamak, uzaktan öğretim bilgi ve teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri
paylaşmak ve uygulamak, ön lisans, lisans, yüksek lisans düzeyindeki diploma programlarında
e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri
e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ile
birlikte e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılmasını, yürütülmesini
ve koordinasyonunu sağlamak, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan gelen uzaktan
eğitim ihtiyaç ve isteklerini e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim sistemlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak, Üniversite ile ulusal/uluslararası üniversiteler, kurumlar ve
kuruluşlar arasında işbirliğine katkı sağlamak, bilgi birikimini toplumun her kesimine yaymak
ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
a) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Uzaktan öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak ve teknik

destek vermek,
c) Uzaktan öğretim faaliyetleri için gerekli uzaktan öğretim teknolojilerini takip etmek,
ç) Uzaktan öğretim faaliyetleri için gerekli yazılım ve donanım alt yapısını oluşturmak

ve geliştirmek,
d) Uzaktan öğretim faaliyetleri ile ilgili araştırmalarda ve uygulamalarda ulusal ve/veya

uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek,

f) Ulusal/Uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla Üniversite arasında uzaktan
öğretimle yürütülecek faaliyetlerin düzenlenmesini, koordinasyonunu sağlamak,

g) Ulusal/Uluslararası üniversitelere, kurumlara, kuruluşlara ve kişilere uzaktan öğretim
yoluyla verilebilecek ders, kurs, konferans, seminer vb. çalışmalara yönelik Üniversitenin Sü-
rekli Eğitim Merkezi ile beraber projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, akreditas-
yonlarını gerçekleştirmek,

ğ) Ulusal/Uluslararası üniversiteler, kurumlar, kuruluşlar ve kişiler için projelerinde ih-
tiyaç duydukları bilgi ve iletişim teknolojilerini sağlamak ve bu konularda danışmanlık yap-
mak,

h) Uzaktan öğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalış-
tay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

ı) Üniversite tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte olan programların e-öğ-
renme standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri ver-
mek, öğretim, yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak,

i) Uzaktan öğretim ile ilgili mevzuatları takip ederek yeni gelişmeler doğrultusunda
planlamalar ve düzenlemeler yapmak,

j) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan Merkezin çalışma
amacına uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
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ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı
olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında ol-
madığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan
bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü du-
rumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalış-
ma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmektir.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim
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elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını göze-
terek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkan-
lığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı
oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı
belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden iç
danışma kurulu ve/veya Üniversitemiz dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kuru-
lundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
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çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-
nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için
Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-
zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.
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Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniver-
sitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri
sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/25)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Ge-
reklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim
pompaları Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun
olacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim
pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir
enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/9/2011 28063

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/12/2012 28508
2- 8/1/2015 29230
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN, DİOKSİN 

BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN VE DİOKSİN BENZERİ
OLMAYAN POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ

KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA
VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2015/32)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; belirli gıdalarda bulunan dioksinler ve furanlar

(PCDD ve PCDF), dioksin benzeri poliklorlu bifeniller (PCB) ve dioksin benzeri olmayan
PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma, numune hazırlama ve ana-
liz metodu kriterlerini düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3’üncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel

olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,
b) Alt-sınır: Miktarı belirlenmemiş olan her bir türdeş bileşenin katkısı için sıfır değe-

rinin kullanılmasını gerektiren durumu,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Belirli gıdalar: 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği eklerinden dioksinler ve PCB’ler için
limit belirlenen gıdaları,

d) Birincil (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan bir
miktar materyali,

e) Biyoanalitik metotlar: Hücre temelli analizler, reseptör analizleri veya immuno-ana-
lizler gibi biyolojik prensiplere dayalı metotlardır. Numune ekstraktında bulunan ve analize
yanıt veren tüm bileşiklerin TEQ-prensibinin gerekliliklerine uymayabileceğinden Biyoanalitik
Eşdeğerlik (BEQ) olarak ifade edilen ve TEQ düzeyinin sadece bir göstergesi olan bu metotlar
türdeş bileşen miktarı hakkında sonuç vermezler. Biyoanalitik metotlar, TEF şemasında yer
alan türdeş bileşenler için spesifik değildir. Toplam yanıta dahil olacak şekilde yapısal olarak
ilişkili diğer AhR-aktif bileşikler numune ekstraktında mevcut olabilir. Bu nedenle biyoanalitik
sonuçlar; TEQ sonucu olmayıp, numunedeki TEQ seviyesinin bir göstergesidir.

f) Biyoanaliz görünür geri kazanımı: BEQ seviyesinin, kör için düzeltilmiş TCDD veya
PCB 126 kalibrasyon eğrisinden hesaplanması ve daha sonra doğrulama metodu ile tespit edilen
TEQ seviyesine bölünmesidir. Bunlar, ekstraksiyon ve ekstrakttan istenmeyen bileşiklerin arın-
dırılması (clean-up) aşamalarında meydana gelebilecek PCDD/PCDF’ler ve dioksin-benzeri
bileşiklerin kaybı, analitik yanıtı artıran veya düşüren ekstrakte edilmiş istenmeyen bileşikler
(agonistik ve antagonistik etkiler), kalibrasyon eğrisine uygunluk kalitesi ya da TEF ve REP
değerleri arasındaki farklılıklar gibi faktörleri düzeltmeyi amaçlar. Biyoanaliz görünür geri ka-
zanımı, maksimum limit veya müdahale seviyesi civarında temsili türdeş bileşen dağılımına
sahip uygun referans numunelerden hesaplanır.
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g) Bir numunedeki her bir türdeş bileşenin kabul edilen spesifik ölçüm limiti: Uluslar-
arası kabul görmüş standartlarda [örneğin EN 16215:2012 standardında (Hayvan yemi GC-
HRMS ile indikatör PCB’lerin ve GC-HRMS ile dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin belir-
lenmesi) ve/veya EPA 1613 ve 1668 revize metotları] tarif edildiği gibi tanımlama kriterlerini
karşılayan, kabul edilebilir istatistiksel kesinlikle ölçülebilen en düşük analit miktarını,

Bir türdeş bileşenin ölçüm limiti şu şekillerde de tanımlanabilir:
1) İki farklı iyondan daha düşük şiddetteki ham veri sinyali için S/N (sinyal/gürültü)

oranının 3:1 olacak şekilde izlenebildiği enstrümental bir yanıt üreten numune ekstraktındaki
analit konsantrasyonunu;

veya
2) Teknik nedenlerden dolayı S/N hesabı güvenilir sonuçlar sağlamaz ise, numunelerin

her bir serisinin kalibrasyon eğrisi üzerinde tüm noktalar için hesaplanan ortalama bağıl tepki
faktörüne kabul edilebilir (≤ 30 %) ve tutarlı (en azından başlangıçta ve numunelerin analitik
bir serisinde ölçülen) bir sapma veren kalibrasyon eğrisi üzerindeki en düşük konsantrasyon
noktası; (LOQ, numune alımı ve iç standartların geri kazanımı hesaba alınarak en düşük kon-
santrasyon noktasından hesaplanır)

ğ) Doğrulama metotları: PCDD/F ve dioksin benzeri PCB’lerin tanımlanmasına ve
maksimum limit veya gerektiğinde müdahale seviyesinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde
kantitatif olarak hesaplanmasına olanak veren gerekli her türlü bilgiyi sağlayan metotlardır.
Bu metotlar gaz kromatografi/yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi (GC-HRMS) veya
gaz kromatografisi/tandem kütle spektrometresi (GC-MS/MS) kullanırlar.

h) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için paçal numunenin bir miktarı/bölümü alı-
narak hazırlanmış, paçal numuneyi temsil eden numuneyi,

ı) Müdahale seviyesi: Dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin yüksek seviyelerinin tespit
edildiği durumlarda, bunların kaynağının tanımlanması için araştırmaların başlatıldığı seviyeyi,

i) Orta-sınır: Miktarı belirlenmemiş olan her bir türdeş bileşenin katkısı için ölçüm li-
mitinin yarısının kullanılmasını gerektiren durumu,

j) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleş-
tirilmesi ile elde edilen numuneyi,

k) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından; orijin, çeşit, paketleyici veya gön-
derici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde
teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,

l) Şahit numune: İtirazlı durumlar için paçal numuneden ayrılan numuneyi,
m) Tarama metotları: PCDD/F ve dioksin benzeri PCB’ler açısından maksimum limit

veya müdahale seviyesini geçen numunelerin seçilmesinde kullanılan metotlardır. Bu metotlar,
maliyet açısından avantaj sağlayacak şekilde yüksek miktarda numune çalışılmasına imkan
sağlar ve böylece tüketiciler için yüksek maruziyete ve sağlık riskine yol açabilecek yeni ka-
zaların keşfedilmesinin şansını arttırır. Tarama metotları biyoanalitik veya GC-MS metotlarına
dayalı metotlardır. Eşik değerini geçen numunelerin sonuçları; maksimum limit ile uygunlu-
ğunun kontrolü için, doğrulama metodu kullanılarak orijinal numunenin tamamen yeniden ana-
lizi ile doğrulanmalıdır.

n) Üst-sınır: Miktarı belirlenmemiş olan her bir türdeş bileşenin katkısı için ölçüm li-
mitinin kullanılmasını gerektiren durumu,

o) Yarı kantitatif metotlar: Sayısal sonucu, kantitatif metotların gerekliliklerini karşıla-
mazken varsayılan analitin konsantrasyonuna ilişkin yaklaşık bir gösterge veren metotları,

ifade eder.
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(2) Bu Tebliğ’de geçen kısaltmalar;
BEQ : Biyoanalitik eşdeğerlikler,
CV : Varyasyon katsayısı,
GC : Gaz kromatografisi,
HRMS : Yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi,
MS/MS : Ardışık kütle spektrometresi,
LRMS : Düşük çözünürlüklü kütle spektrometresi,
PCB : Poliklorlu bifeniller,
PCDD : Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler,
PCDF : Poliklorlu dibenzofuranlar,
QC : Kalite kontrol,
REP : Bağıl etki,
TEF : Toksik eşdeğerlik faktörü,
TEQ : Toksik eşdeğerlikler,
TCDD : Tetraklorodibenzodioksin,
U : Genişletilmiş ölçüm belirsizliği,
olarak ifade edilir.
Numune alma
MADDE 4 – (1) Belirli gıdalarda bulunan dioksinler, furanlar, dioksin benzeri PCB’ler

ve dioksin benzeri olmayan PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolü için EK-1’deki numune alma
usul ve esaslarına göre yapılır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri
MADDE 5 – (1) Belirli gıdalarda bulunan dioksinler, furanlar, dioksin benzeri PCB’ler

ve dioksin benzeri olmayan PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolünde kullanılan analiz metotları
için gereklilikler ve numune hazırlama usul ve esasları EK-2’ye uygun olur.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 2/6/2014 tarihli ve 589/2014/AB sayılı Belirli Gıdalarda

Bulunan Dioksinler, Dioksin Benzeri PCB’ler ve Dioksin Benzeri Olmayan PCB’lerin Sevi-
yelerinin Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotları hakkında Komisyon Tüzüğü dikkate
alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Sevi-
yesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri
Tebliği (Tebliğ No: 2012/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için

analiz yapan kurum ve kuruluşlar, en geç 30/6/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum
sağlamak zorundadırlar.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve ku-
ruluşlar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 7 nci madde ile yürürlükten kaldırılan
Tebliğ hükümlerine uyarlar.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARINA İLİŞKİN

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 14)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 52)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı

Erteleme Hesapları” (TFRS 14) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK 1’de yer alan “TFRS 14” metninde belirlen-

miştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan

metni,

ifade eder.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye

Dayalı Erteleme Hesapları” Standardını 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine

ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. TFRS 14’ün 1/1/2016 tarihinden önce başlayan

hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo

dipnotlarında açıklanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye

Dayalı Erteleme Hesapları” Standardı, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemle-

rinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 53)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama

Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Fi-

nansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uy-

gulaması” Standardının değiştirilen 39V ve D8B paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016

tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu du-

rumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1

(TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının; 39V ve

Ek D’de yer alan D8B paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39V. TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları D8B paragrafını değiştirmiştir.

Bu değişiklik 1/1/2016 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.

Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 14’ün erken uygulanması durumunda, bu deği-

şiklik söz konusu dönem için uygulanır.”

“D8B. Bazı işletmeler, tarife düzenlemesine bağlı olarak yürüttükleri faaliyetlerde kul-

lanılan ya da daha önce bu faaliyetlerde kullanılmış olan maddi veya maddi olmayan duran

varlık kalemlerine sahip olabilir. Bu tür kalemlerin defter değeri, önceki GKGMİ’ye göre be-

lirlenmiş olan ancak TFRS’ler uyarınca aktifleştirme kriterlerini karşılamayan tutarlardan olu-

şabilir. Bu durumda TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, bu tür bir kalemin önceki

GKGMİ'ye göre belirlenen TFRS’lere geçiş tarihindeki defter değerini tahmini maliyet olarak

kullanmayı seçebilir. Bu muafiyetin bir kaleme uygulanması, tüm kalemlere uygulanmasını

gerektirmez. TFRS’lere geçiş tarihinde, bu muafiyetin kullanıldığı her bir kalem TMS 36’ya

göre değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Bu Paragraf açısından, faaliyetlerin tarife düzenle-

mesine bağlı olarak yürütüldüğünden söz edebilmek için bu faaliyetlerin müşterilerden mal

veya hizmet karşılığında talep edilebilecek fiyatların belirlenmesiyle ilgili ve tarife düzenleyi-

cisinin (TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları’nda tanımlandığı şekliyle) gözeti-

mine veya onayına tabi bir çerçeveyle yönetilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Temmuz 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29429 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
(KAPATILAN 1. SULH CEZA MAHKEMESİ) 
 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

MÜŞTEKİ 

ADI SOYADI 

BABA 

ADI 

DOĞUM 

YERİ- 

TARİHİ SUÇ CEZASI 

1 2013/58 2013/448 07.11.2013 
OLGA 

CHEREMISINA 
OLEG 

RUSYA 

1991 

5237 sayılı T.C.K.'nun 197/3 

maddesi uyarınca Sahteliğini 

bilmeden kabul ettiği parayı bu 

niteliğini bilerek tedavüle koyama 

BERAAT 

2 2008/642 2013/13 19.09.2013 
MİLAN 

FİLİPOVİC 
FİLİP 

SIRBİSTAN 

1990 

5237 sayılı T.C.K.'nun 86/2 

maddesi uyarınca Basit Yaralama 
H.A.G.B. 

3 2008/315 2012/37 09.02.2012 
DAVID 

ANTONY KING 
DENNIS 

İNGİLTERE 

1964 

5237 sayılı T.C.K.'nun 86/2 

maddesi uyarınca Basit Yaralama 
BERAAT- H.A.G.B 

4 2008/315 2012/37 09.02.2012 
RICHARD 

WALKERN K 
DENNIS 

İNGİLTERE 

1980 

5237 sayılı T.C.K.'nun 86/2 

maddesi uyarınca Basit Yaralama 
H.A.G.B. 

5 2008/315 2012/37 09.02.2012 

PHILIP 

CHARLES 

KING 

DENNIS 
İNGİLTERE 

1979 

5237 sayılı T.C.K.'nun 86/2 

maddesi uyarınca Basit Yaralama H.A.G.B. 

 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 

edildiği ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı 
Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 
hususu ilanen tebliğ olunur. 5367 —— • —— 

Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/379 
Karar No : 2014/491 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/09/2014 tarihli ilamı ile 142/l.b.l 
maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, 1 YIL 8 AY CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE 
DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Sabri ve Ayşe oğlu, 05/04/1991 doğumlu, Hatay, 
Yayladağı, Dağdüzü mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 6524 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 GAZİANTEP 

Esas - Karar No: 2014/469 Esas, 2015/174 Karar, K. Tarihi: 13.05.2015 sanık Mehmet 

ASLAN, Suç: Silahında Dikkatsizlik ve Tedbirsizlikte Ölüme Sebebiyet Vermek, Suç Tarihi: 

31.03.2014, Kanun Maddesi ASCK'nun 146 Mad. Del. TCK'nun 85/1, 27/1, 62, CMK'nun 231 

maddeleri, Verilen Ceza: BİR YIL BİR AY ON GÜN SÜREYLE HAPİS CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

karar verilmiş olup suçtan zarar gören Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı müteveffa İbrahim 

AHMET'in eşi Emine ALO (Mustafa ve Hisse kızı, 20.08.1982 D.lu SURİYE/SİLUK/RAKKA 

nüfusuna kayıtlı)'ya kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk 

ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 8 Mayıs 2013 tarih ve 14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092 

sayılı Adli Yardımlaşma Talebi Konulu yazısından şu anki durum itibari ile mümkün olmadığı 

anlaşılmıştır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı suçtan zarar gören tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 5'inci Zırhlı Tugay 

Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine ya da 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 

dilekçe verilmek suretiyle, yine 353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna 

başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla da Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinde itiraz olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 

 5294 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

03.07.2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de 18.08.2015 tarihinde yapılacağı 

duyurulan 68 Adet X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Alımına İlişkin ihale ilanının; 

1 - 4.2.7. maddesi; 

“İstekliler Numune Cihaz teslim tutanağını teklifleri ile verecektir.”, 

2 - 4.2.7.1. maddesi; 

“Herhangi bir aksaklığa neden olunmaması amacı ile, istekliler Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile temasa geçecek ve numune cihazlara yönelik TAEK tarafından 

talep edilen bilgi/belge/işlem vb. hususları yerine getirecektir.”, 

3 - 4.2.7.2. maddesi; 

“Teklif edilen cihazlar ile aynı marka ve model olmak üzere (küçük boy, orta boy, büyük 

boy ve over size boy) birer adet numune cihaz (üretim tarihi en erken 01.01.2014 ve sonrası), en 

geç son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan Ana Deposuna Teknik Şartnamenin EK-9 unda yer alan 

Numune Cihaz Teslim Tutanağı ile teslim edilecek, tutanağın iki nüshası İdareye verilecektir. 

Verilecek numune cihazlar teklifin bir parçası olup, bu numunelerin verilmemesi durumunda 

teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.”, 

4 - 4.2.7.3. maddesi; 

“İsteklinin test için sunacağı numune cihazlar ile dokümanlarda teklif ettiği ve 

broşürlerini verdiği cihazlar aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.”, 
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5 - 4.2.7.4. maddesi; 

“İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numuneleri teknik şartname ve ECAC Doc. 

No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test edecektir.”, 

6 - 4.2.7.5. maddesi; 

“Teklifler ile birlikte verilen numune cihazlar, teknik şartname ve ECAC Doc. No: 30’un 

güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getiremez ise, numune ile birlikte verilen tüm 

dokümanlar ve belgeler tam olsa ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname ve ECAC Doc.  

No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia etse de teklif 

reddedilecektir.”, 

7 - 4.2.7.6. maddesi; 

“Cihazların sahip oldukları Set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda değişmeyecektir. 

Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın enerjisi kesilerek bu 

husus test edilecektir.”, 

8 - 4.2.7.7. maddesi; 

“İhaleye teklif veren istekliler, ilgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi ile yapılacak olan 

test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney kitlerini vb. numune 

cihazlar ile birlikte getirecektir. 

Test ve muayeneler aşamasında istekliler, yetkili personelini (cihazın montajı, 

kullanılması, fonksiyonlarının izahı ve görüntünün yorumlanmasını yapabilecek düzeyde bilgiye 

sahip) hazır bulunduracaktır.”, 

9 - 4.2.7.8. maddesi; 

“Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen 

sonuçların, isteklilerin teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda isteklinin teklifi 

reddedilecektir.”, 

10 - 4.2.7.9. maddesi; 

“Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, çalışır 

hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu aşamalar 

esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek herhangi bir 

zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. istekli sorumludur. İstekli, zikredilen bu 

durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Cihaz ambalajlarının 

açılmasında, cihazların montaj ve demontajında gerekli olabilecek her türlü malzeme isteklisince 

temin edilecektir.”, 

11 - 4.2.7.10. maddesi; 

“İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında isteklilere karşı sorumluluğu, test 

ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin edileceği noktanın 

gösterilip tahsisinden ibarettir. İstekliler, denemeler esnasında gerekli olacak topraklı uzatma 

kablosunu (10-15mt) beraberlerinde getireceklerdir.”, 

12 - 4.2.7.11. maddesi; 

“İstekliler, radyasyon testi amacı ile TAEK onaylı kalibrasyonu yapılmış Radyasyon 

Ölçüm cihazını, numune cihazlar ile birlikte test aşamasında kullanılmak üzere getirecektir.”, 

13 - 4.2.7.12. maddesi; 

“Cihazlar operasyonel ve teknik kabiliyetlerini öne çıkaracak testlerden de geçirilecektir.” 

Hükümleri kaldırılmış olup, 

İlgililere ilanen duyurulur. 6881/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kazan Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk 

Mahallesi 1709 ada 1 parselde bulunan 1 (bir) adet konut ile 1(bir) adet dükkân ve Saray 

Mahallesi 3887 ada 13 parsel nolu taşınmazların 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 

47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ihalesi ile satılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak Arsa, Konut ve Dükkânın bağımsız bölüm numaraları, katları, 

nitelikleri, net alanları, ada/parsel, toplam bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya 

çıkarılmıştır.  

3 - İhale 07/08/2015 Cuma günü saat 10:30’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda 

Encümen huzurunda yapılacaktır.  

4 - Taşınmazların bedelleri peşin veya 4 eşit taksitte (biri peşin kalanı 30, 60, 90, gün) 

olarak tahsil edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerden konutlarda %1 KDV, dükkân ve 

arsada %18 KDV peşin olarak tahsil edilir.  

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a - İkametgâh belgesi, 

b - Nüfus cüzdanı örneği, 

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, 

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı, 

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

f - 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, 

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname. 

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün 

mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 161-162) müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 1 PARSELE AİT SATILACAK KONUT 

GAYRİMENKUL LİSTESİ 

Sıra 

No 

B. Bölüm 

No Kat 

B. Bölüm 

Nitelik 

Net Alan 

M² 

Toplam 

Değeri 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

1 7 2 Mesken 140,68 M² ¨ 125.000,00. ¨ 3.750,00. 

2 52 
Asma 

Kat 
Dükkân 79,23 M² ¨ 105.000,00. ¨ 3.150,00. 

 

ANKARA KAZAN SARAY MAH 3887 ADA 13 PARSELE AİT SATILACAK ARSA 

Sıra 

No Cinsi Ada Parsel Alan (M²) 

Arsa M² 

Bedeli Toplam Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

1 Arsa 3887 13 1708,73 m² ¨ 1.000,00 ¨ 1.708.730,00. ¨ 51.261,90. 

 6878/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Erzincan İli Geçit Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Erzincan Merkez Fatih 

Mahallesi sınırları içerisinde 1572 ada, 10 nolu parselinde bulunan 6.916,34 m2'lik arsanın satış 

işinin ihale edilmesine karar verilmiştir. 

2 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma 

Usulüne göre yapılacaktır. 

3 - İhalesi Yapılacak Arsanın 

 

Mahallesi Niteliği Ada Parsel Yüzölçümü 

Hisse 

Oranı 

Muhammen Bedeli 

(KDV DAHİL) 

%3 Geçici 

Teminat (TL.) 

Fatih Mahallesi Arsa 1572 10 6.916,34 m
2
 TAM 2.247.810,50 67.435,00 

 

4 - İhale 13.08.2015 tarihinde Perşembe günü saat 10.30'da Belediye Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

5 - İhale ile ilgili şartname Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL 

karşılığında satın alınabilir. 

6 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı işleri 

Müdürlüğüne verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması zorunludur. 

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal 

etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan 

yoluyla duyurulur. 

8 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır, 

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2015 yılında alınmış 

ikametgah ilmühaberi ve T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

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

elektronik posta adresini vermesi. 

Tüzel kişi veya kişiler 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya meslek odası 

belgesi. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

e) İsteklilerin ortak girişim olması durumunda noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir) 

f) İstekliler adına vekaleten katılma söz konusu ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri, (2015 yılında 

alınmış belge) 

g) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminatı vermesi, 

h) İhale Dokümanının satın alındığına ilişkin belge, 

i) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki 

şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir 

k) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı, 

Bütün Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir. İlan 

olunur. 6882/1-1 
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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ  

ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
 

 
Grup 

Geçici Teminat 
Tutarı 
(TL) 

İhale Şartnamesi ve 
Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve 
Son Teklif Verme 

Tarihi 

1 
Karacaören 1 ve 

Karacaören 2 
25.000.000- 

(Yirmibeşmilyon) 
15.000- (Onbeşbin) 27/10/2015 

2 
Kepez 2 ve 
Manavgat 

20.000.000- 
(Yirmimilyon) 

15.000- (Onbeşbin) 14/10/2015 

3 Fethiye 
10.000.000- 
(Onmilyon) 

15.000- (Onbeşbin) 05/10/2015 

4 
Kadıncık 1 ve 

Kadıncık 2 
30.000.000- 

(Otuzmilyon) 
15.000- (Onbeşbin) 10/11/2015 

5 
Doğankent, 

Kürtün ve Torul 
50.000.000- 
(Ellimilyon) 

15.000- (Onbeşbin) 20/11/2015 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim 

A.Ş.’ye ait  

- Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından 

kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Karacaören 1 ve Karacaören 2”)  

- Kepez 2 ve Manavgat Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan 

taşınmazlar (“Grup 2 - Kepez 2 ve Manavgat”)  

- Fethiye Hidroelektrik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - 

Fethiye”)  

- Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan 

taşınmazlar (“Grup 4 - Kadıncık 1 ve Kadıncık 2”)  

- Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından 

kullanılan taşınmazlar (“Grup 5 - Doğankent, Kürtün ve Torul”)  

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilecektir. 

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık 

usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

3 - İhale konusu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla 

birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif 

verilemez. Verilen teklif herhangi bir şartı içeremez. Birden fazla Grup için teklif verilmesi 

halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez. 

4 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler 

hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve ön yeterlilik 

kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi 

ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin 

ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

5 - İhale konusu Gruplar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den 

“Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için; 
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- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri, 

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin 

İdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL, 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:  

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü 

Gelirleri TL, 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “GRUP 

[....][....] SANTRALİ/SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE 

ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim 

Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye 

teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

6 - Katılımcılar tarafından ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye 

katılabilmek için, teklif verecekleri her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı 

belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

7 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce 

belirlenecek süre içerisinde her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen 

geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

8 - Katılımcıların, ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; 

“EÜAŞ’A AİT GRUP [...][....] SANTRALİNİN/SANTRALLERİNİN İHALESİNE İLİŞKİN 

TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. Ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye 

verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve ön yeterlilik ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

10 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı 

ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de 

kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 

Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup 

olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

11 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu Gruplara ait İhale Şartnamelerinde yer 

almaktadır. 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 6884/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi 

T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü 

İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/94874 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası 

Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 

24159/ERZİNCAN  

b) Telefon ve Faks numarası : 0446-223 95 00 (4 Hat) 0446-223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri 

Pancar Kantarlarından Erzincan Şeker Fabrikasına ve 

Turhal Şeker Fabrikasına 140.000 Ton Pancar Nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer/yerleri : Erzincan Şeker Fabrikasına Altınbaşak, Kelkit, 

Akıncılar ve Şiran Kantarlarından Fabrikamıza, 

Karaağaç Kantarından Turhal Şeker Fabrikasına Pancar 

Nakliyesi. 

c) İşin süresi : Fabrika Kampanya Süresi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 12.08.2015 Çarşamba Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi;  

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri.  

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Bu Şartnamenin 7.4’üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

4.1.10. Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.) 

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

5.1. İş Deneyim Belgeleri: 

5.1.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her 

bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.)(İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip 

idari şartnamemizde belirtilmiştir.) 

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları 

kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak 

günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılacaktır.  

6.1. Benzer iş olarak, Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 

yapmış olduğu işler kabul edilecektir.  

7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

KDV Dahil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 12.08.2015 Çarşamba günü 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisini 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde 

açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale 

gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6860/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türkoğlu Belediye Başkanlığından: 

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Gaziler Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 

Belediyemize ait aşağıda işin adı, inşaat ve arsa alanı belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile 2. Etap Kat 

Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır. 

 

1 İşin Yeri 
Türkoğlu İlçesi Gaziler Mahallesi 735 Ada 3 Nolu Parselde 

Bulunan 2.446,67 m2 Alandaki Arsa 

2 İşin Adı 2. Etap Kat Karşılığı İnşaat Yapılması.  

3 Ada No/Parsel No 735/3 

4 Karar ve No 05.09.2014 tarih ve 2014/56 nolu Meclis Kararı  

5 Arsa Alanı 2.446,67-m2 

6 İnşaat alanı 3.854-m2 

7 
İrtibat adresimiz ve 

telefon numarası ve fax 

Türkoğlu Belediye Başkanlığı 

Gaziler Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2/1   46800 Türkoğlu/ 

Kahramanmaraş  

Tel: 344 618 1005 - 344618 1135 - 344 618 13 60 

 

Belediyemize ait 735 ada 3 nolu parsele 2. etap kat karşılığı inşaat yapılarak, yapılacak 

binadaki C Blok konutların tamamı ( 8-9-10-11-12-13 nolu bağımsız bölümler) idareye verilmek 

şartıyla, geriye kalan A-B-D Bloklarda ki bağımsız bölümlerden en fazla puanının Türkoğlu 

Belediyesi’ne verilmesi şeklinde ihale edilecektir. 2015 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkındaki 

tebliği” esas alınarak bu işin Tahmini Muhammen Bedeli: 2.697.800,00 TL (İki milyon altıyüz 

doksan yedi bin sekizyüz Türk Lirası) dır. 

1 - İhale 26/08/2015 Çarşamba Günü saat 10:00’da Türkoğlu Belediye Başkanlığı 

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğü- Gaziler Mah. İstiklal Cad. No: 2/1  46800 Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ 

adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir 

3 - İsteklilerde aranan Şartlar ve Belgeler: 

A- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ve ekindeki teklif 

puan cetveli ile birlikte; 

a) İkametgâh belgesi, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail 

bilgileri de yazılacaktır) 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; (2015 Yılında alınmış olması gerekir) 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 



29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Türkoğlu Belediye Başkanlığı adına alınmış, en az 26.11.2015 tarihine kadar geçerli 

80.934- TL (seksenbindokuzyüzotuzdörttürk lirası) tutarındaki (muhammen bedelin %3) geçici 

teminat mektubu. Geçici Teminat nakit para ise; Türkoğlu Belediyesi Tahsilat Veznesine yatırılıp, 

alınacak Alındı makbuzu verilecektir.  

g) İhalenin Son ilan tarihi itibariyle, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden 

alınmış, Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belge,  

h) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair taahhütname, 

ı) İhale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belge.(Makbuz)  

i) İşin Yapılacağı yerin görüldüğüne ilişkin Yer Görme Belgesi, 

j) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari Şartnamede belirtilen teknik personelin işin 

başından sonuna kadar işin başında bulundurulacağına dair taahhüt edilecektir. 

k) İş Deneyim Belgesi. Son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleşmeye ait muhammen bedelin 

% 30’u oranında iş deneyim belgesi. Her türlü İş Merkezi, Konut ve Ticaret Merkezi yapım işi 

Benzer işler olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine geçecek Mezuniyet 

belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü  

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamede ekinde belirtilen ve örneğine 

uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

m) Ortak girişimlerde her bir ortak için ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (g) ve (h) bentlerindeki 

belgelerin düzenlenerek sunulması zorunludur. 

4 - İhaleye katılabilmek için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede 

belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir. 

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

6 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü olan 

26.08.2015 tarihi, saat 09:00’a, kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri 

Müdürlüğü) sıra numaraları alındı belgesi karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek 

teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek 

gecikmeler kabul edilmez.  

7 - Bu İşin Şartnamesi ve ihale dokümanları 250,00.- (İkiyüz elli) TL. bedel karşılığında 

ihale tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar Türkoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 

temin edilebilecektir. 

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) teklif edilen bedeli uygun görmede tam yetkili 

olup, söz konusu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10 - İhaleye teklif veren istekliler işbu 10 maddeden oluşan ilanı ve İhale dokümanındaki 

hususları kabul etmiş sayılırlar. 

İlan olunur. 6740/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik 

Mühendisi Ahmet ÖZEL (Denetçi No: 12454, Oda Sicil No: 17192) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E. 2015/978 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet ÖZEL 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 15.07.2015 tarihli ve 20061 

sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6827/1-1 

————— 
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No: 2773, Oda Sicil No: 7768) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve 

E.2015/468 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Hüseyin Atilla ZAĞPUS hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 

15.07.2015 tarihli ve 20063 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6828/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Elektrik Mühendisi Kadir TAN (Denetçi No: 12474, Oda Sicil No: 3810) tarafından, Ankara 3. 

İdare Mahkemesinin 2014/1532 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.04.2015 

tarihli ve E. 2014/1532-K. 2015/717 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kadir TAN hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarihli ve 19715 sayılı Makam Olur’u ile 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6829/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Metin DİNÇER (Denetçi No: 12519, Oda Sicil No: 11970) tarafından, Ankara 3. İdare 

Mahkemesinin 2014/1469 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 26.05.2015 

tarihli ve E. 2014/1469-K. 2015/878 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Metin DİNÇER 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarihli ve 19709 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6830/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 ada, 22 parsel üzerindeki 886549 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Mimar Tarkan BAŞ (Denetçi No: 1045, Oda Sicil No: 16752) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2015 tarihli ve E. 2015/506 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tarkan BAŞ 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.07.2015 tarihli ve 19683 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6831/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28 LII pafta, 1977 ada, 4 parsel üzerindeki 86942 ve 218718 
YİBF nolu (yapı tektir.) inşaatın denetimini üstlenen Met Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama 
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Servet Mücella ÇELİK (BAYTUĞ) (Denetçi No: 7975, Oda Sicil 
No: 31629) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2013/1824 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 28.04.2015 tarihli ve E.2013/1824-K.2015/551 sayılı karar ile “dava 
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı 
ile Servet Mücella ÇELİK (BAYTUĞ) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 
13.07.2015 tarihli ve 19679 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6832/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Prof. Dr. Faruk Erzengin Eğitim, Sağlık Hizmetleri ve Yoksullara Yardım 

Vakfı. 
VAKFEDENLER: Prof. Dr. Faruk Erzengin.  
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2015 tarihinde tavzih edilen 04/06/2015 tarih ve 
E:2013/354, K:2015/l17 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yüksek tahsili kazanan ve ekonomik durumu kısıtlı gençlerimiz, 
çocuklarımız ve her yaştakiler için eğitim, sağlık, geçim sıkıntısı konularında maddi ve manevi 
her türlü yardım ve destek hizmetleri vermek, bu amaçla eğitim, sağlık ve bilim merkezlerini 
kurarak her alanda ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak hizmetlere öncülük 
etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Faruk Erzengin, Esra Özdemir, Ömer Mehmet Erzengin, Kemal 

Erdem Erzengin, Sevil Uzdil, Ayhan Çelebi, Hatice Gülten Ölçer, Şengül Pakcan, Seyfettin 
Çınar, Fatih Parlakyiğit, Abuzer Koçhan. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları vakfın gayesine benzer faaliyette bulunan bir 
vakfa veya resmi kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6869/1-1 
—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 
alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ALANI 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
KADRO 
ADEDİ 

İletişim Fakültesi 
Sinema 

Televizyon 
Sinema Televizyon Çalışmaları- 

Belgesel Yapım Yönetimi 
Profesör 1 

 
Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden 

bilgi alınması gerekmektedir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
T: 44 44 0 34/9282    F: 0216 474 53 53 e-posta: iletisim_info@sehir.edu.tr 
 6871/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili 

mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği 

dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve 

başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve 

belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

NOT: 

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında 

DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan 

Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve 

Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim neleri gerekmektedir. 

2 - Müracaat edecek adayların "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme 

Kriterleri ve Puanlama Yönergesin" de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir, 

(http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca 

başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik değerlendirme Kriterleri ve Puanlama 

Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (l'er takım) tüm dosyalara 

koymaları gerekmektedir. (Profesör aylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik 

öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.) 

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. 

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Gazete’de yayınlandığı 

tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını 

yapmalıdır. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

 

Birimi 

Bölüm/Anabilim/ 

Anasanat Prof Açıklama Doç Açıklama 

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 1    

Fen-Edebiyat Fakültesi Fonksiyonlar Teorisi ve Fonk. Analiz 1    

Ziraat Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller 1    

Bafra Meslek YO. Bitki Koruma   1  

 6796/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Tarım ve Doğa Bilimleri 

Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince 

devamlı statüde 1 (bir) adet Profesör ve belirli süreli statüde 4 (dört) adet Yardımcı Doçent 

alınacaktır. 

Başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA 

adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları uzmanlık 

alanını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), 

özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan 

atıfları, varsa yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, kongre ve konferans tebliğlerini, H faktörü 

değerini, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya 

yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını 

kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini; Profesör adaylarının doçentlik belgelerinin onaylı suretini ve 

“başlıca araştırma eseri”nin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya (Profesör adayları) 

ve 4 kopya (Yardımcı Doçent adayları) dosyayı vermeleri gerekmektedir. 

NOTLAR: 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. 

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen 

koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diploma/belgelerin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. 

6 - 0 (332) 223 5488 veya 444 4883 numaralı telefonlardan ilan ile ilgili ayrıca bilgi 

alınabilir. 

7 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

Fakülte Uzmanlık Alanı Kadro Adet Açıklama 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Makine öğrenmesi veri madenciliği, 

optimizasyon ve bulanıkkontrol 

konularında bilimsel çalışmaları 

bulunmak, ilgili konularda elektronik 

tasarım yapabilmek. 

Gıda Mühendisliği 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Gıda Mühendisliği 

alanında yapmış olmak ve gıda 

prosesi, gıda kimyası, makro 

kaplama, mikroenkapsülasyon 

konularında çalışmış olmak. 

 

Tarım ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

 

 

Hayvansal Üretim 

ve Teknolojileri 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktora tezini Su Ürünleri 

Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim 

Dalında yapmış ve balık besleme-

fizyolojisi üzerinde çalışmış olmak. 

Alanında yurt dışı tecrübeye ve 

Tilapia yetiştiriciliği konusunda 

deneyime sahip olmak. 
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Fakülte Uzmanlık Alanı Kadro Adet Açıklama 

Tarım ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bitkisel Üretim ve 

Teknolojileri 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Ziraat ve Biyoloji 

Mühendisliği alanında yapmış olmak 

ve bitki doku kültürü ve biyoreaktör 

sistemleri konularında Science 

Citation Index kapsamındaki 

dergilerde yayınları bulunmak. 

Bitkisel/Hayvansal 

Üretim ve 

Teknolojileri 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını mera agronomisi 

konusunda yapmış olmak, doktora 

sonrası en az dört yıl ulusal ve 

uluslararası iş ve proje yönetimi 

tecrübesine sahip olmak, Science 

Citation Index (SCI), veya SCI-

Expanded kapsamında yer alan 

dergilerde bilimsel yayınları 

bulunmak. 

 6859/1-1 
—— • —— 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ UNVANI 

Derece Bölüm Anabilim Dalı 

Doçent 

Adet 

Yardımcı 

Doçent 

Adet 

Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji  1 4 

Felsefe Felsefe Tarihi 1  2 

Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 

 
1 4 

Kürt Dili ve Edebiyatı   1 4 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İşletme 
Üretim Yönetimi ve 

Paz. 

 
1 5 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. 
Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 

 
1 5 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

İslam Tarihi ve Sanatları 
Türk İslam Sanatları 

Tar. 

 
1 4 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı  1 4 

 6870/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6883/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6883/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6883/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6883/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6883/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6883/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— İlkyardım Yönetmeliği
— Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Öğrenci Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili

Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/25)

— 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince;
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015
Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu
Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin
Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu
Kriterleri Tebliği (No: 2015/32)

— Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)

— Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


