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YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği

eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim dalı başka-

nını,

d) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile doktora derecesine sahip

öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-

sikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

f) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve ke-

sintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

g) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda reh-

berlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

ğ) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili

anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
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ı) Enstitü: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren ilgili ens-

titüyü,

i) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü

anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları

ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama veya laboratuvar karşılığı

bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde eğitim-öğretim faaliyetlerine

katılan kişiyi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, belirli

içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

ö) Rektör/Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü/ Rektörlüğünü,

p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine da-

yanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,

r) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel bir çalışmanın enstitü

tarafından belirlenmiş yazım kurallarına göre oluşturulmuş dokümanını,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek ve

tez çalışmalarına rehberlik etmekle görevli komiteyi,

t) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Enstitü kurulunun önerisi ve Se-

natonun kararı ile yabancı dillerde programlar açılabilir ve Türkçe programların bir kısmı ya-

bancı dilde yürütülebilir. Tezin dili program dilidir.

(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken hususlar, Senatonun

belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.
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Programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü programının açılması veya değişiklik önerileri,

anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün

onayı ile gerçekleşir.

(2) Bir öğretim üyesi aynı alandaki anabilim dalının yüksek lisans ve doktora program-

ları ile en fazla bir disiplinler arası programın açılmasında görev alabilir. Öğretim üyeleri farklı

lisansüstü programlarda ders verebilir ve danışmanlık yapabilir.

(3) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu

programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü

kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde anabilim dalı kurulunun

teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla lisansüstü

programlar açılabilir.

(5) YÖK’ün kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-

yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan

öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi

ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-

seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-

ğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

(6) Program açma teklifleri; YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, yeni açılacak

programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli statüleri, içe-

rikleri ve dersleri verecek öğretim üyelerinin özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(7) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi enstitü müdürü tara-

fından, birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise ilgili

enstitü müdürleri tarafından birlikte yapılır.

(8) Açılan programlar enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak Rektörlüğün

önerisi ve YÖK’ün kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından farklı

isimde lisansüstü programlar açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar da açı-

labilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü

eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili

mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Yeni ders açılması ve ders görevlendirmeleri

MADDE 7 – (1) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zo-

runlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı

derslerle seminer programda yer alır. Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu

ve seçmeli dersler ve dersleri verecek öğretim üyeleri her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce

anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ile belirlenir.
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(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde açılır.

Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir.

(4) 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 Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(5) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan

öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin ödenme şekli ve miktarı ikili anlaş-

malarla belirlenir.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programların kontenjan ve başvuru koşulları

anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-

lirlenir.

(2) Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları anabilim dalındaki görevli öğretim üye-

lerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programları, kontenjanları, gerekli belgeler, son

başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler Rektörlük tarafından

ilan edilir. Bu ilan her akademik yarıyıl başında verilebilir.

(4) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat jürisi oluşturma esasları Senato tarafından

belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme

ölçütleri Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık; yüksek lisans, doktora programlarında genel başarı

değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları

alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar

için ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile dü-

zenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece

elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde

ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrenci-

lerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından be-

lirlenir.
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Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine

Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçe-

vesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları ile ikinci öğretim yüksek lisans

programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen

ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yüküm-

lüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını yaptırmayan, ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin

kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci

belgesi verilmez.

Kayıtlar ve dersler

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da

derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitü-

den ders alma durumları, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato kararlarına göre

yürütülür.

(2) Danışmanlık ve uzmanlık alan dersinin uygulama ölçütleri Senato tarafından belir-

lenir.

Başarı değerlendirme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam durumu, sınavlardan ve ders-

lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav so-

nucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin yarıyıl içinde yaptıkları

çalışmalar ve ara sınavlarının yarıyıl sonu sınavı ile birlikte değerlendirilme şekli her yarıyıl

başında öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları

dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 16 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanmasına ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.
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İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıt sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi ve/veya

ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda

ve/veya bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde başarılı olamayan öğrencinin enstitü yö-

netim kurulunun kararıyla kaydı silinir ve öğrenim giderleri iade edilmez. Öğrencinin durumu

ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az

yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı, bir eği-

tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz

ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

b) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-

sında alınmamış olması koşuluyla, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının olumlu görüşü

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler diğer yüksek-

öğretim kurumlarından verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Her öğrenci, danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

ç) Tezli yüksek lisans programında üçüncü yarıyıl başından itibaren tez çalışmasına

başlanır ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırılması zorunludur.

d) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını/öl-

çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversitede görev yapan bir tez danışmanını

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla belirlediği tez konusunu da en

geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim

kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato ka-

rarları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan

öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-

manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora derecesine sahip

Üniversite kadrosu dışından kişilerden de olabilir.

(3) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın enstitü anabilim dalı başkan-

lığına yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya

kadar anabilim dalı başkanı tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tarafından

yürütülür.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı

ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. İkinci tez

danışmanı olması durumunda jüri, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üze-

re beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve ku-

ruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı

danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans

tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini

tamamlayarak danışmanına sunar.

(3) Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tezin yazım

kurallarına uygunluğu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin is-

tenilen sayıdaki nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir. Ra-

pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere

tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sözlü olarak yapılır. Tez sınavı, öğretim elemanları,

lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda

gerçekleştirilir. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
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(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-

ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sı-

navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması ge-

rekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını im-

zalaması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.

(10) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir, öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek ana-

bilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en

geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir.

(12) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve di-

jital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e

gönderilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri

komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem pro-

jesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağı

Senato tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Süre ve danışman atanması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için

ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi

veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar be-

lirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) En az 30 kredilik derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan

öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurmaları halinde Üniversite

tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek

kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans

programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki

derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemlere ilişkin verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz

etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az

yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
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AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki

kredilik on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere

toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans

derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler

için en fazla dört adet ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 28 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına

sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında

kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına

sahip olmaları

gerekir.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı

sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek

lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu de-

ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar

Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanlar girilecek

programların özelliklerine göre Senato kararıyla yükseltilebilir.
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(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına

sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği

ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55

puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları ge-

rekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1

bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpımı; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen

standart puanın 0,3 ile çarpımından elde edilen puanların toplanması ile elde edilir. Doktora

programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu

da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması

gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 29 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlanmak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlanma süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on

yarıyıl olup azami tamamlanma süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlanmasının azami sü-

resi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Üniversitenin öngördüğü en az ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üni-

versiteden ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ve doktora tezinde başarılı

olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan veya Üniversitede görev yapan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin

birlikte belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu

kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner

fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi

için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-

sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-

manı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma

derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yılda iki kez yapılır.

Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans derecesi

ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci

en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde

başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği

takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Ko-

mite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jü-

rileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim

üyesinden oluşur. Danışmanın diğer jüri üyeleri gibi oy hakkı vardır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı başarı ölçütlerini Senato belirler. Yeterlik sına-

vının sözlü olarak yapılan bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-

larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Öğrenciye sadece jüri üyeleri soru

sorabilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek

öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana-

bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.
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(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartlarını Senato belirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi,

enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin

kurulmasından sonra komite yılda iki kez öğrencinin tez çalışması gelişimini incelemek üzere

toplanır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

enstitüye ve tez izleme komitesine sunar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce

komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin

bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez

önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu

durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek iste-

yen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar

tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihlerinden en az bir

ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite

tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya ara-

lıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkan-

lığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme

komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın diğer jüri üyeleri gibi oy hakkı vardır. Ayrıca

ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-

nulması gerekir.

(3) Doktora programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü ta-

rafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde tezin sa-

vunmasından önce; düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezin istenen sayıda nüs-

hasını tez danışmanına teslim eder.

(4) Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tezin yazım

kurallarına uygunluğu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin is-

tenilen sayıdaki nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Rapor-

daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez

enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sözlü olarak yapılır. Tez sınavı, öğretim elemanları,

lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda

gerçekleştirilir. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-

ğınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen

öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-

rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız

bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması ge-

rekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını im-

zalaması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.

(8) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir, öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek ana-

bilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en

geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir.
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(10) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve di-

jital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-

tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e

gönderilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciye doktora diploması verilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün anabilim dalındaki

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu

tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak programlar

MADDE 36 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer

kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek lisansüstü ortak eğitim-öğretim programlarının

işleyişine ilişkin iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu tür programlarda Üniversite dışından alınacak dersler için ders müfredatı, ana-

bilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Tebligat

MADDE 37 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıtları sırasında enstitüye

bildirdikleri yazışma adresine veya e-posta adresine yapılır. Yanlış veya eksik yazışma adresi

bildiren ve/veya adres/e-posta adresi değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, ens-

titüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı

öğrenciler de bu Yönetmeliğe tabidir. İntibak ile ilgili işlemlerde Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Amasya Üniversitesinden:
AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2017 tarihli ve 29967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim
elemanı tarafından yüzlük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam,
ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hu-
suslarda, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Senato tarafından
belirlenen hükümler uygulanır. Başarı notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı
ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı
notu; yarıyıl içi değerlendirmelerinin %40’ı ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %60’ının top-
lamı esas alınarak hesaplanır. Ancak ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en
az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek
lisans programlarında en az 60 puan, doktora programlarında en az 70 puan olması gerekir.
Ayrıca, değerlendirmede aşağıdaki harf notları kullanılır:

a) Not Derece;
1) (G) Geçer,
2) (M) Muaf,
3) (BS) Başarılı (kredisiz dersler),
4) (BZ) Başarısız (kredisiz dersler),
5) (F1) Başarısız-Devamsız,
6) (F2) Başarısız-Sınava Girmedi,
7) (F3) Başarısız-Bütünleme,
8) (F4) Başarısız-Tekrar.
b) Bu fıkradaki harf notlarından; BS notu kredisiz derslerden geçtiğini, BZ kredisiz

derslerden kaldığını, M notu yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan
öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu ifade
eder.

c) Geçmez notlar şunlardır:
1) (E): Mazeretli, geçmez.
2) (F1): Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı

yok.
3) (F2): Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.
4) (F3): Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı

notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünleme sınavına girebilir.
5) (F4): Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen

düzeyin altında olduğu için başarısız.
ç) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler,

girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından
yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl
sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu ve-
rilir.
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d) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin kre-

disi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden sonra

iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları,

not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin

lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate alınarak

hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABD/EASD ku-

rulunun teklifi ve EYK’nın kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Ancak danış-

man EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer bi-

rimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak

ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden

olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK ka-

rarıyla atanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD veya EASD ku-

rulunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri ilgili

EABD/EASD’den, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da

beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden

oluşur; ancak disiplinlerarası programlarda jüri, tez konusu ile ilgili disiplinler dikkate alınarak

biri tez danışmanı en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş

asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden

oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi

olamaz.”

“(12) Ortak protokolle yürütülen yüksek lisans programlarında ortak olan üniversite,

tez savunma sınavı jüri oluşumunda ilgili anabilim dalı şartını sağlar ancak başka bir yüksek-

öğretim kurumu şartını sağlamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, EABD/EASD programının YÖK

tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan

Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından

imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD kuru-
lunun önerisi ve EYK kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Doktora programında be-
lirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EABD kurulunun önerisi ve EYK
tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş
hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD kurulunun öne-
risi ve EYK kararıyla atanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının tes-
lim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD kuru-
lunun önerisi ve EYK kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-
nabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılından önce Üniversiteye kayıtlı olan lisansüstü
öğrencileri için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba
katılmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2017 29967
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının

(a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı

nüshasının teslim edildiği,”

“c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda

ikinci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanabilir.

Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip

kişilerden olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-

mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu

tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on

ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci

tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(7) Doktora diploması üzerinde EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı

bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-

diği tarihtir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/9/2016 29825
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFRİKA SAĞLIK ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organ-

larını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Afrika Coğrafyasını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölge ülkelerinin mevcut sağlık altyapı sisteminin tespitini yapmak.

b) Bölge ülkelerinin sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek.

c) Sağlık sisteminin ihtiyaçları ve eksiklikleri üzerine çalıştay, sempozyum ve bilimsel

toplantılar düzenlemek.

23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



ç) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim ve işbirliğine yönelik faaliyetlerin uygulanması

için yetkin hekimler tarafından eğitimler düzenlemek.

d) Sağlık ve/veya sosyal alanda her türlü araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde

bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Sağlık ve/veya sosyal alanda hizmet veren Bölge ülkelerinin kurumlarındaki öğren-

cilerin, öğretim elemanlarının ve sahasında uzman kişilerin, değişim programlarıyla yetiştiril-

mesini sağlamak.

f) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle

iş birliği yapmak.

g) Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarına göre eğitim kurumları açmak.

ğ) Bölge ülkelerinde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak.

h) Bölge ülkeleri arasında farmakoloji alanında etkin iş birliği yapmak.

ı) Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, Bölge ülkelerine gerekli altyapı desteği ver-

mek.

i) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmî kuruluşları bilgilendirmek.

j) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ülkemiz

kamuoyunu bilgilendirmek.

k) Sağlık ve/veya sosyal alanda yapılan uygulamaların, saha çalışmalarının, anketlerin

ve istatiksel faaliyetlerin raporlanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili merci ve kurumlarının

dikkatlerine ve bilgilerine arz etmek.

l) Sağlık ve/veya sosyal alanda uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri

Bölgenin sağlık ve sosyal sorunları hakkında bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Sağlık ile ilgili sistemleri araştırarak Bölge ülkelerinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını

tespit etmek, Bölge ülkelerine eğitim desteği vermek ve bu faaliyetler için birimler/merkezler

kurmak.

b) Bölgedeki kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık ve

sosyal sorunların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve

uygulamak.

c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda

yayınevi kurmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal

ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel

etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Sağlık ve/veya sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim gören Bölge ülkelerinin öğrencilerine, karşılıklı

olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.

f) Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
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g) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan

çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta Bölge ülkelerindeki özel ve tüzel kişilerle ve

Bölge ülkelerinin kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ğ) Sağlık ve/veya sosyal alanda; bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,

slayt, multimedya ürünü ve benzeri yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işit-

sel araçlarla, süreli veya süresiz olarak yayınlamak. 

h) Tıp tarımı alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yönlendirmede

bulunmak, bu konuyla ilgili proje, uygulama ve araştırmalara destek olmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı

birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yar-

dımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, Müdür yardımcılarından biri

kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yönetim

Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimler ile çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini dü-

zenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu

sağlamak.

g) Merkezin çalışma programlarını uygulamak.
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ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilen iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-

landığı oy yönünde salt çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğünde Yönetim Ku-

rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma

grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerileri karara bağlamak.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit

etmek ve ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli görmesi halinde olağan toplantı dışında da Danışma Kurulunu toplan-

tıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır ve Danışma Kurulunun ger-

çekleştireceği olağan ve olağan dışı toplantılarda, toplantı ve karar nisabı aranmaz.
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Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili dilek, tavsiye

ve önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün

onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla

ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca

belirlenir.

(4) Birimler, Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş/çalışma usul ve esasları

dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.

Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-

yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-

bilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca

belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirme ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BALKAN SAĞLIK ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organ-

larını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Balkan coğrafyasını, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölge ülkelerinin mevcut sağlık altyapı sisteminin tespitini yapmak.

b) Bölge ülkelerinin sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek.

c) Sağlık sisteminin ihtiyaçları ve eksiklikleri üzerine çalıştay, sempozyum ve bilimsel

toplantılar düzenlemek.
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ç) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim ve işbirliğine yönelik faaliyetlerin uygulanması

için yetkin hekimler tarafından eğitimler düzenlemek.

d) Sağlık ve/veya sosyal alanda her türlü araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde

bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Sağlık ve/veya sosyal alanda hizmet veren Bölge ülkelerinin kurumlarındaki öğren-

cilerin, öğretim elemanlarının ve sahasında uzman kişilerin, değişim programlarıyla yetiştiril-

mesini sağlamak.

f) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle

iş birliği yapmak.

g) Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarına göre eğitim kurumları açmak.

ğ) Bölge ülkelerinde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak.

h) Bölge ülkeleri arasında farmakoloji alanında etkin iş birliği yapmak.

ı) Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Bölge ülkelerine gerekli altyapı desteği ver-

mek.

i) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmî kuruluşları bilgilendirmek.

j) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ülkemiz

kamuoyunu bilgilendirmek.

k) Sağlık ve/veya sosyal alanda yapılan uygulamaların, saha çalışmalarının, anketlerin

ve istatiksel faaliyetlerin raporlanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili merci ve kurumlarının

dikkatlerine ve bilgilerine arz etmek.

l) Sağlık ve/veya sosyal alanda uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri

Bölgenin sağlık ve sosyal sorunları hakkında bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Sağlık ile ilgili sistemleri araştırarak Bölge ülkelerinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını

tespit etmek, Bölge ülkelerine eğitim desteği vermek ve bu faaliyetler için birimler/merkezler

kurmak.

b) Bölgedeki kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık ve

sosyal sorunların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve

uygulamak.

c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda

yayınevi kurmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal

ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel

etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Sağlık ve/veya sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim gören Bölge ülkelerinin öğrencilerine, karşılıklı

olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.

f) Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
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g) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan

çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta Bölge ülkelerindeki özel ve tüzel kişilerle ve

Bölge ülkelerinin kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ğ) Sağlık ve/veya sosyal alanda; bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,

slayt, multimedya ürünü ve benzeri yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işit-

sel araçlarla süreli veya süresiz olarak yayınlamak. 

h) Tıp tarımı alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yönlendirmede

bulunmak, bu konuyla ilgili proje, uygulama ve araştırmalara destek olmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı

birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, Müdür yardımcılarından biri

kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimler ile çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini dü-

zenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu

sağlamak.

g) Merkezin çalışma programlarını uygulamak.
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ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-

landığı oy yönünde salt çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğünde Yönetim Ku-

rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma

grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerileri karara bağlamak.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit

etmek ve ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait ça-

lışma programını görüşmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli görmesi halinde olağan toplantı dışında da Danışma Kurulunu toplan-

tıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır ve Danışma Kurulunun ger-

çekleştireceği olağan ve olağan dışı toplantılarda, toplantı ve karar nisabı aranmaz.
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Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili dilek, tavsiye

ve önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün

onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla

ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca

belirlenir.

(4) Birimler, Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş/çalışma usul ve esasları

dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.

Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-

yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-

bilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca

belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirme ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE 

MATEMATİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji

Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine

ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühen-

dislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (FETEMM): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve

Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili kamu kurumları ve diğer

üniversitelerle işbirliği yapmak,
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b) İlkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için araştırma ve proje çalışmaları gerçekleştirerek

fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi için yeni eğitim programları geliştirmek, ge-

liştirilen programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak,

c) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası

program ve etkinlikler hazırlamak; dersler vermek, seminer, çalıştay, panel ve konferanslar dü-

zenlemek,

ç) Bilim merkezleri ile işbirliği içinde olmak, bilim merkezlerine danışmanlık yapmak

ve bilim merkezlerinin fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi programlarını hazırla-

mak,

d) Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen teknoloji mühendislik ve matematik eği-

timi becerilerini arttırmak,

e) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi alanlarında dünyada yapılan çalış-

maları takip etmek, araştırmak ve değerlendirmek. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili araştırma ve uygulama pro-

jeleri gerçekleştirmek, 

b) Fen teknoloji mühendislik ve matematik alanlarında disiplinler arası nitelikli araş-

tırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve raporlamak,

c) Ulusal ve uluslararası fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimini izlemek ve

değerlendirmek,

ç) Fen teknoloji mühendislik ve matematik alanında eğitim programları ve stratejileri

geliştirmek. Geliştirilen programların ulusal programla bütünleştirilmesini sağlamak, 

d) İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyelerinde fen teknoloji mühendislik ve

matematik eğitimi ile ilgili çalıştay, seminer, panel, konferans ve kongreler düzenlemek, 

e) Öğretmen adaylarına ve öğretmenlere fen teknoloji mühendislik ve matematik eği-

timi ile ilgili çeşitli programlar düzenlemek ve sertifikalandırmak, 

f) Bilim merkezleri ile işbirliği içinde olmak, bilim merkezlerine danışmanlık yapmak

ve bilim merkezlerinin fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi programlarını hazırla-

mak,

g) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek

ve farkındalığı arttırmak için süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                            23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer ve görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle

aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zaman-

larda yerine vekâlet eder. 

Müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak, 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim

elemanları arasından görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görev-

lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek, 
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b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir. 

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından

yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektörden Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla

on beş üyeden oluşur. 

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün

başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak, 

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır. 

Döner sermaye 

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/844 
KARAR NO : 2016/194 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/03/2016 tarihli ilamı ile 3/1-l.cümle maddesi gereğince 
1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN 
(ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK 
(TCK 53/1-a,d,e), 200 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Fatma oğlu, 1980 
SURİYE doğumlu, CUMA ELABİD tüm aramalara rağmen bulunamamış, 01/03/2016 Tarihli 
kararımız tebliğ edilememiştir. 

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, ilan olunur. 5185 

————— 
ESAS NO : 2015/554 
KARAR NO : 2015/1844 
5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas 

ve karar numarası yazılı 17/11/2015 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 
İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), 3000 TL 
ADLİ PARA, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) 
(TCK 53/1-e) cezası ile cezalandırılan Ali ve Emni oğlu, 1966 SURİYE doğumlu mah/köy 
nüfusuna kayıtlı FERİD SAĞUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, 17/11/2015 tarihli 
kararımız tebliğ edilememiştir. 

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, ilan olunur. 5186 

————— 
ESAS NO : 2016/44 
KARAR NO : 2016/298 
Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil 

alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 
yazılı 17/03/2016 tarihli ilamı ile 3/10 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, SEÇME VE 
SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), İNFAZ SÜRESİNCE 
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,d,e), 7000 TL ADLİ PARA cezası ile 
cezalandırılan Mehmed ve Fatma oğlu, 1992 İDLİP doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMED 
HAMMUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, 17/03/2016 tarihli kararımız tebliğ 
edilememiştir. 

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, ilan olunur. 5187 
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İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/565 
KARAR NO : 2017/93 

HÜKÜM ÖZETİ 
Sanık hakkında Kapatılan İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesinin 23/01/2014 tarih, 2011/921 

esas 2014/24 karar sayılı ilamı ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasına geri 
bırakılmasına karar verildiği, sanığın hüküm kesinleştikten sonra belirtilen denetim süresi 
içerisinde kasten yeni bir suç işlemiş olduğu anlaşıldığından CMK'nun 231/11 maddesi uyarınca 
HÜKMÜN AÇIKLANMASINA; 

Sanığın Mahkememizin 14/10/2010 tarih 2009/408 Esas 2010/1583 sayılı kararında 5237 
sayılı TCK'nın 191/2 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına 
karar verildiği, ancak sanığın bu denetimli serbestlik tedbirlerini yerine getirmediği, 
C.Savcılığının 06/10/2011 tarihli yazısı ile evraklarının mahkememize gönderildiği, sanığın 
denetimli serbestlik tedbirlerinin yerine getirmemesinin yasal ve açıklanır bir mazeretinin 
olmadığı anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 191/1 maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılamaya yardımcı davranışı göz önüne alınarak TCK'nın 62. maddesi 
gereğince verilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak takdiren 10 AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın cezasında başkaca artırım ve eksiltim yapılmasına yer olmadığına, 
TCK'nun 53/1 madde de belirtilen haklardan, Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihli 

Resmi Gazete’de yayınlanan 08/12/2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal 
kararıda dikkate alınarak 53/1-a-d-e. maddesinde düzenlenen ve 53/3. maddesindeki kendi alt 
soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan 53/2 mad. 
gereğince sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/1-c maddesi 
uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise 53/3. 
maddesi gözetilerek koşullu salıverilme tarihine kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Yargılama gideri miktarının 6183 sayılı Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi 
gereken sınırlar içinde kalması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile değişik 5271 
sayılı CMK'nun 324/4 maddesi uyarınca hazine üzerinde bırakılmasına, 

Dair sanığın yokluğunda, hükmün sanığa tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, 
mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesi'ne verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt 
katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla tutuklu olunması 
durumunda tutuklu bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda 
bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir İstinaf Mahkemesine başvuruda 
bulunulabileceği aksi halde kararın kesinleştirilerek infaza verileceğine dair açık duruşmada 
verilen karar okunup anlatıldı dair verilen karar sanığın gıyabında verilmiş olduğundan; 

Muhsin oğlu, 1985 D.lu, Mardin Ömerli Şafak Mah. nüfusuna kayıtlı ve Ayrancılar 
mah.82 Sok .No: 24 İç Kapı No: 4 Torbalı/İZMİR adresinde oturur MEHMET ALTUNDAĞ'a 
karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 
müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden 
alınacağı ilanen tebliğ olunur. 5275 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ  

SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2017/357975 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK 
b) Telefon ve faks numarası  : 0 276 231 14 91 - 94     Faks: 0 276 231 17 32 
2 - İhale Konusu Hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Karayolu Pancar Nakliyesi  
 

Pancarın Tesellüm Edileceği Sevk Edilecek 
Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından Taşınacak 
Pancar Ton Bölge Adı Kantar Adı 

MERKEZ 
Banaz Uşak 7.500 
Gediz Uşak 2.500 

ÇİVRİL 
Çivril Uşak 12.000 
Hadım Uşak 35.000 

Işıkhisar Burdur 8.000 
UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI 65.000 

 
b) İşin Süresi  : 2017/2018 Kampanya Süresi  
c) İşin Yapılacağı Yer  : 2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası 
b) Tarih ve Saati  : 08.08.2017 Salı günü saat:14.30 
4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (YÜZ TL) K.D.V Dahil karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

6 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü 
olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını 
değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.  

7 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6540/1-1 
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ŞEKER AMBARLARI TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİF İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETİ  
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde Şeker Ambarlarında yapılacak 

olan Tahmil, Tahliye ve İstif İşleri İşçilik Hizmeti ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımları 
Yönetmeliği esasları dâhilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile 
Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 
pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt no  : 2017/354227 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) – 0222-230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin : Üretimden gelen şekerlerin İstife alınması, Müşteri ve 

Çiftçi vasıtalarına yüklenmesi Ambarlarda istifli halde 
bulunan şekerin Müşteri veya Çiftçi vasıtalarına 
yüklenmesi ve gerektiğinde diğer Fabrikalara 
nakledilmesi halinde vasıtalara yüklenmesi işi olup 
±%20 toleranslı 100.000 Ton ile irtibatlandırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No. 195 ESKİŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 08.08.2017 Salı günü,  Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) 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 yönetimdeki 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. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale Konusu iş veya Kamu veya 
Özel Sektöre gerçekleştirilen İhale konusu iş veya her türlü ambalajlı malzeme veya ürünün 
yükleme, boşaltma ve istif işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 08.08.2017 Salı günü Saat: 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir 
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - 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 istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 6620/1-1 
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CNC TAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: CNC Takım Malzemeleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2017/355061 
Dosya no  : 1721054 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : CNC Takım Malzemeleri (200 kalem) 
b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent 
Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 22.08.2017 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.08.2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6619/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 
kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama 
ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık 
Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

 

 İLÇE MEVKİİ 
ALAN 

(Hektar) 
TAHMİNİ 

BEDEL 

%3 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
Niğde İli 

Altunhisar 
İlçesi 

Uluören 
Köyü 

5000,00 
300.000,00 TL + 

KDV. 
9.000,00 TL 09/08/2017 11:00 

 
1 - Niğde İli Altunhisar İlçesi Uluören Köyü sınırları içerisinde 5000 hektar alana sahip, 

L32-d3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını 
gösterir koordinatlar 

 
RN :8 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 
Sağa (Y) 600000 608000 608000 600000 
Yukarı (X) 4217500 4217500 4211250 4211250 

 
İhale Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel 

Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır. 
İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu 

üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı 
Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde 
görülebilir ve 100.00- TL karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye iştirak edecek olan;  
a) Gerçek Kişiler; 
1 - Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi, 
2 - Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge, 
3 - Noter onaylı imza sirküsü, 
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü, 
5 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale 

şartnamesi (ekleri ile birlikte), 
6 - İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00- TL’lik banka makbuzu, 
7 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda 

miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu. 
b) Tüzel Kişiler; 
1 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini 

gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine 
haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini, 
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2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 
belgesi, 

3 - İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile 
imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü, 

4 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale 
şartnamesi (ekleri ile birlikte), 

5 - İhale dokümanının satın alındığına dair 100.00- TL’lik banka makbuzu, 
6 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda 

miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 
09/08/2017 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 6673/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Hatay İli, Antakya İlçesi, P36D13A3B pafta, 1741 parsel üzerindeki 208943 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 
60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. 
İdare Mahkemesinin 2013/1876 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 10.03.2017 
tarihli ve E. 2013/1876 - K. 2017/992 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yetkin Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.07.2017 tarihli ve 17149 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6684/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle Belediye Encümeninin 06.07.2017 tarih 736/1652 sayılı kararı, Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.07.2017 tarih 1573/3370 sayılı kararı ile onaylanan 84373 
nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
 

ADA/PARSEL                 MEVKİİ  
60409/1 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/2 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/3 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/4 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/5 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/6 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/7 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/8 AŞAĞI YAHYALAR 
60409/9 AŞAĞI YAHYALAR 
60421/1 AŞAĞI YAHYALAR 
60421/2 AŞAĞI YAHYALAR 
60421/3 AŞAĞI YAHYALAR 
60421/4 AŞAĞI YAHYALAR 
60422/1 YUKARI YAHYALAR 
60422/2 YUKARI YAHYALAR 
60996/1 MEHMET AKİF ERSOY 
9999/1 (İHDAS)  

 6705/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2017-151 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2017-2606 ERZURUM 

Artvin İli, Hopa İlçesi, Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde yer alan “Hopa İlçesi, Esenkıyı 

Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Esenkıyı Deresi ve Yan Kollarının Taşkın Zararlarından 

Korunması”  projesi kapsamında beton taşkın kontrol duvarı ve brit imalatları yapılacağından yazı 

ekinde fotoğraf ve koordinatları verilen noktalarda tarihi taş köprü ve taş menfez hakkında görüş 

verilmesi hususundaki DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünün 06.03.2017 tarihli ve 

149360 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan 

inceleme sonucu hazırlanan 2017/204 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda;  

Artvin İli, Hopa İlçesi, Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde bulunan Esenkıyı Köprüsünün 

korunma alanının kararımız eki haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

yapılması planlanan “Hopa İlçesi, Esenkıyı Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Esenkıyı 

Deresi ve Yan Kollarının Taşkın Zararlarından Korunması” projesinin, köprünün korunma alanı 

içinde kalan kısımları için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2015 

tarihli ve 2202 sayılı kararıyla onaylanan ve köprünün onarımı için hazırlanan rölöve, rölöve 

analiz, restitüsyon, restorasyon projeleri ile restorasyon müdahale projeleriyle bir bütünlük arz 

edecek şekilde uygulama projesi hazırlandıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.04.2017 - 199 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.04.2017 - 2534 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  70.03/148 
Toplantı Tarihi ve No : 21.04.2017 - 197 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.04.2017 - 4438 KARAMAN- 
  ERMENEK 
Karaman İli, Ermenek İlçesi, Taşbaşı Mahallesi yer alan, Kurulumuzun 13.05.2011 tarih 

ve 4601 sayılı kararı ile tescil edilen 400 ada, 5 parsele Yüksek Kurulun 28.07.2016 tarih ve 612 
sayılı kararı gereği koruma alanı sınırları belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.11.2016 tarih ve 
4099 sayılı kararı gereği söz konusu alan Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Taşbaşı Mahallesi yer alan, Kurulumuzun 13.05.2011 tarih 

ve 4601 sayılı kararı ile tescil edilen 400 ada, 5 parseldeki taşınmaza Yüksek Kurulun 28.07.2016 

tarih ve 612 sayılı kararı gereği 5 parsel için koruma alanı belirlenmesi istenmiş olup, 5 parsel ve 

çevresindeki diğer tescilli yapıları da kapsayacak şekilde koruma alanı sınırının kararımız eki 

1/1000 ölçekli halihazır ve kadastral haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna; 400 ada, 19 

(E.2) parsele ilişkin imar uygulaması için parselin bu koruma alanı dışında yer alması nedeniyle 

Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.11/60 
Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 203 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 4591 KONYA 
Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Kızılkuyu Mahallesi’nde bulunan Eski Mezarlık ve Nekropol 

Alanı’nın tesciline ilişkin Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2016 tarih, 349-2368 sayılı 
yazısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 31.01.2017 tarih, 301-2497 sayılı yazısı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih, E.406937 sayılı yazısı ile Konya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.04.2017 tarih, 1422 
kayıt nolu rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Kızılkuyu Mahallesi’nde bulunan Eski Mezarlık ve Nekropol 
Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle ekli 
1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği, 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekilde 
I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişlerinin onaylanmasına, bu 
alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş 
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 

 
GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

 
A-I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1 - Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.
  

2 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 
Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3 - Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 
devam edilebilecektir. 

4 - Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 
gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 
açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

B-III.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1 - Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 
2 - Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze 
Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra 
uygulamaya geçilecektir.  

3 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

4 - Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

5 - Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma 
Kanununun 17.maddesi geçerli olacaktır. 



23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 
 6553/2/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.003/623 

  35.14/961-1836 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017-223 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017-6116 İZMİR 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Mahallesi, Yarlan Tepe Mevkii, L17-c2 nolu pafta, 

İR-83049 ruhsat nolu alanın bir bölümünün 1. derece arkeolojik sit alanı olmasına yönelik 

Kurulumuzun 12.1.2013 gün ve 1682 sayılı kurul kararının iptali istemiyle Çetin DAMBA 

tarafından İzmir 5. İdare Mahkemesinde E:2016/321 esas, K:2017/248 sayılı kararına uyularak, 

Müdürlük uzmanlarınca yerinde inceleme yapılması sonrasında alanın arkeolojik sit 

potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik alınan Kurulumuzun 10.05.2017 gün ve 5994 sayılı 

kurul kararı gereği hazırlanan ve Müdürlük evrakına 05.06.2017 gün ve 701 sayılı kayıtla giren 

uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Mahallesi, Asar Tepe ve Yarlan Tepe Mevkiinde, 

L18-d1 ve L17-c2 nolu paftada Kurulumuzun 12.1.2013 gün ve 1682 sayılı kurul kararı ile 

belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanına yönelik mahkeme kararlarına uyularak alınan 

Kurulumuzun 10.5.2017 gün ve 5994 sayılı kararı ve 11.6.2015 gün ve 3276 sayılı kararları 

gereğince bütünlüğünü kaybeden sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

düzenlendiği şekilde 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, 

bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan 

izin alınmasına, 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 



23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 
 6554/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  710 (14-18) 

Toplantı Tarihi ve No : 13.04.2017-216 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 13.04.2017-5892 İZMİR 

İzmir İli, Urla-Seferihisar İlçeleri’nde Yard. Doç.Dr. Elif KOPARAL başkanlığında 

gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi (Eski Söğütköy), 

Deveboynusırtı Mevkii’nde tespit edilen ve Söğüt Mağara3 olarak adlandırılan alanın tesciline 

ilişkin iletilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2015 tarih ve 172755 

sayılı yazısı, söz konusu alanda meydana gelen kaçak kazı çukurlarının kapatılması, gerekli 

güvenlik tedbirlerinin alınması ve tescillenmesi için iletilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

20.01.2016 tarih ve 39-554 ve 30.05.2016 tarih ve 523-4978 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin 

bildirildiği Urla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün bila tarih ve 8628-9051 sayılı 

yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 25814 sayılı yazısı, İBBB İmar 

ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 29.06.2016 tarih ve 2262-86966 

sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

28.06.2016 tarih 447468 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

28.06.2016 tarih ve 157203 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MİGEM’in 

11.07.2016 tarih ve 424095 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 

250926 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 10.04.2017 tarih ve 405 sayı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi (Eski Söğütköy), Deveboynusırtı Mevkii’nde 

tespit edilen ve Söğüt Mağara3 olarak adlandırılan mağaranın, 5226-3386 sayılı yasalarla değişik 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi doğrultusunda “1.derece arkeolojik sit alanı” olarak 

tescillenmesine, kararımız eki 1/25000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları belirlenen alanın, 

Söğüt Mağara 3’ün koruma alanı olarak belirlenmesine, kaçak kazı çukurlarının müze müdürlüğü 

denetiminde kapatılmasına, kaçak kazıları yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. Ve 

65.maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmasına, alandaki tahribatın ve kaçak kazıların 

önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına, tescili yapılan söz 

konusu alanlarda geçiş dönemi koruma ve kullanma şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  35.003/729 
Toplantı Tarihi ve No : 10/05/2017 - 219 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 10/05/2017 - 5992 SELÇUK 
 

 



23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 
 6556/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2017 – Sayı : 30132 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.02/13 

Toplantı Tarihi ve No : 08/06/2017 - 222 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08/06/2017 - 4448 ANKARA 

Kastamonu İli, Ağlı İlçesi, Selmanlı Köyünde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Dereüğürmük Arkeolojik 

Yerleşiminin tesciline ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün uzmanlarının hazırlamış olduğu 10.04.2017 gün ve 1791 sayılı raporu, İLBANK 

A.Ş. Genel Müdürlüğünün. 20.04.2017 gün ve E.10725 sayılı yazısı, Kastamonu Valiliği, İl Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 gün ve 299-2319 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Ağlı İlçesi, Selmanlı Köyünde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Dereüğürmük Arkeolojik 

Yerleşiminin Ekli harita üzerinde koordinatları verilerek sınırları belirlendiği şekilde III. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine 

Dereüğürmük Arkeolojik Yerleşimi için Koruma Amaçlı İmar Plânı hazırlanıncaya kadar, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 

sayılı İlke Kararının  III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.14/315 

Toplantı Tarihi ve No : 06/07/2017 - 226 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 06/07/2017 - 4516 ANKARA 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
— Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


