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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin

8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi

bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu

birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının

(5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış

ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan

ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen

üyeler ile yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik

yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal

sahası kapsamında 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı

yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Üye sayısı

50’nin altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 5.000 ABD Doları (5.000 ABD Doları dahil)

şartı aranmaz. Hizmet ihracatının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar TİM’in görüşü ve

Bakanlığın onayı ile belirlenir.”



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Giriş aidatı, yıllık aidat, nispi ödeme ve ek nispi ödeme miktar ve oranlarının tespit

edilmesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Kuruluş genel kurulu, birliğin kurulması için müracaatta bulunan ihracatçılar ile

kuruluş genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce yeni kurulan birliğe üye olan veya başka

bir birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır.

Kuruluş genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir

saat beklenir. Hazirun cetvelinde yer alan üye sayısı binden fazla olan birliklerde bu süre iki

saattir. Seçimli genel kurullarda bu sürelere birer saat ilave edilir.  Bu sürenin dolduğu esnada

hazirun cetvelini imzalamak üzere sırada bekleyenler olması durumunda, süre aşılsa dahi im-

zaların tamamlanması beklenir. Yine nisap sağlanamaması halinde durum zabıtla tespit edilerek

TİM’e ve Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından aşağıdaki vasıfları haiz üyeler arasından

dört yıl için liste halinde seçilen bir başkan ile on asil ve on yedek üyeden oluşur. Oy pusula-

sında, en üste başkan adayı, daha sonra asil üye adayları ve son olarak yedek üye adayları alt

alta yazılır. Bir aday, birden fazla listede asil veya yedek olarak yer alamaz. Hizmet sektöründe

faaliyet gösteren birliklerde, yönetim kurulunda temsil edilecek alt sektörler ile bunların tem-

silci sayıları TİM’in önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenir. Yönetim kuruluna seçilme kri-

terleri divan başkanı tarafından hatırlatılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“c) Ancak hizmet sektöründe faaliyet gösteren birlikler için bu fıkranın (a) ve (b)  bent-

lerine göre hesaplanan toplam ilave delege sayısı dokuzu geçemez.

ç) Bu fıkrada belirtilen oranlar ve hadler, TİM’in teklifi üzerine Bakanlık tarafından

değiştirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Giriş aidatı: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra

kesinleşir. Giriş aidatı, üyeliğe giriş esnasında tahsil edilir. Giriş aidatı, mal ihracatında on altı

yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden, hizmet

ihracatında on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın

beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat

alınmaz. 
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b) Yıllık aidat: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra

kesinleşir. Yıllık aidat, mal ihracatında on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari

ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden, hizmet ihracatında on altı yaşından büyükler için uygu-

lanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla

olamaz. Yıllık aidat, cari yıl gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin nispi ödeme ile birlikte veya

birlikten alınacak hizmetlere ilişkin ilk başvuruda veya üyenin birlik genel kuruluna iştirak et-

mek üzere başvurusunda tahsil edilir. Ancak, hizmet ihracatçıları birliklerinde yıllık aidat her

yılın Şubat ayında tahsil edilir.

c) Nispi ödeme: İhracat işlemleri üzerinden FOB bedelin binde birine kadar, ilgili bir-

liğin genel kurul kararıyla ve Bakanlık onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur.

Aynı ürün için tahsil edilen nispi ödeme farklı oranlarda olamaz. Bu konuda birlikler arasında

yeknesaklığın sağlanmasını teminen nispi ödeme oranının eşitlenmesine, ilgili sektör kurulunun

görüşü alınarak TİM’in teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birliklerde 2018 yılı yıllık aidatının tahsili

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendinde yer alan hizmet sektöründe faaliyet gösteren birliklerde yıllık aidatın Şubat ayında

tahsil edileceğine ilişkin hüküm, 2018 yılı yıllık aidatı bakımından bu maddenin yürürlüğe gir-

diği tarihten itibaren iki ay içinde tahsil edilmek üzere uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 14/4/2011 27905

3- 11/10/2011 28081

4- 15/6/2012 28324

5- 12/3/2014 28939

6- 18/11/2014 29179

7- 30/12/2015 29578

8- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

9- 24/3/2018 30370
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
MAVİDİL HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mavidil hastalığının kontrolü, izlenmesi, gö-

zetimi, eradikasyonu ile kısıtlı bölgelere hastalıkla ilişkili hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş,
çıkış ve transit hareketlerinin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mavidil hastalığına ilişkin hayvan ve hayvansal ürün-

lerin  kısıtlı bölgelere giriş, çıkış ve transit hareketi ile ilgili kontrol, izleme, gözetim ve sınır-
lamaları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık:  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Birincil Mavidil mihrakı: Aynı bölgede çıkan önceki bir mihrakla epidemiyolojik

olarak ilişkili olmayan veya farklı bir bölgede çıkan ilk mihrakı,
c) Canlı zayıflatılmış aşılar: Mavidil virüsünün doku kültüründe veya embriyolu tavuk

yumurtasında pasajlanması ile üretilen aşıyı,
ç) Doğrulama: Mavidil virüsü için inceleme yapılarak ve objektif bulgular dikkate alı-

narak belirlenen şartların karşılanıp karşılanmadığının tespiti için yapılan laboratuvar kontro-
lünü; bununla birlikte, bir salgın olması halinde yetkili otoritenin klinik ve/veya epidemiyolojik
sonuçlara dayanarak hastalık varlığının tespitini,

d) Duyarlı türler: Tüm geviş getiren (ruminant) hayvanları,
e) Hayvan: Vahşi hayvanlar dışındaki duyarlı türlerden birine ait hayvanı,
f) Hayvan sahibi veya bakıcısı: Hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran

veya ödeme karşılığında ya da ödeme olmaksızın bakımlarından sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişiyi/kişileri,

g) İşletme: Mavidil hastalığına duyarlı hayvan türlerinin sürekli veya geçici olarak ba-
rındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı ve beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık
alan çiftliği durumundaki yerleri,

ğ) Kısıtlı bölge: Yetkili otorite tarafından Mavidil hastalığıyla bağlantılı coğrafi, idari,
ekolojik ve epidemiyolojik faktörlerle birlikte kontrole yönelik düzenlemeler göz önüne alı-
narak belirlenen koruma ve gözetim bölgelerinden oluşan alanı,

h) Mavidil vakası: Mavidil enfeksiyonunu akla getiren klinik bulgu ve laboratuvar test
sonuçlarının, aşılı veya seropozitif hayvanların kısıtlı bölgeye girişinden değil, hayvanların tu-
tulduğu işletmedeki virüs sirkülasyonundan kaynaklandığını gösteren bir seri epidemiyolojik
veri ile birlikte şu durumlardan herhangi birini;

1) Mavidil hastalığına uyumlu klinik bulgular gösteren hayvanlar veya önceki testte
negatif serolojik sonuç göstermesine rağmen, daha sonra en az bir Mavidil serotipine karşı ne-
gatiften pozitife sero-değişim gösteren gözcü hayvanı,

2) Mavidil virüsünün izole edildiği ve tanımlandığı hayvanı,
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3) Mavidil serolojik testlerinde pozitiflik gösteren hayvanı,
4) Bir veya daha fazla Mavidil serotipine karşı viral antijen veya viral ribonükleik asitin

(RNA) tanımlandığı hayvanı,
ı) Mavidil mihrakı: Mavidil antijeni tespit edilen bir veya daha fazla vakanın resmi ola-

rak doğrulandığı işletmeyi,
i) Mevsimsel vektör-ari bölge: Yılın belli bir dönemi için gözetim sonucunda Mavidil

virüsü bulaşmasıyla veya Mavidil vektörü olabilecek ergin Culicoides ile ilgili bir bulgunun
belirlenmediği epidemiyolojik olarak ilişkili coğrafi alanı,

j) Resmi veteriner hekim: Bakanlık adına görev yapan Bakanlık personeli veteriner he-
kimi,

k) Şüphe: Hastalığın bulunması ihtimalini ortaya koyan bir dizi epidemiyolojik veri ile
birlikte, hastalığa duyarlı bir türde, Mavidil hastalığına işaret eden herhangi bir klinik belirtinin
görülmesini,

l) Vektör: Mavidil hastalığını taşıyabilen Culicoides imicola türünden veya Culicoides
cinsine ait herhangi bir insekti,

m) Yetkili otorite:  İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,
n) Transit geçiş: Kısıtlı bölgeden çıkış veya bu bölgeden geçişi; Kısıtlı bölgeden çık-

tıktan sonra kısıtlanmamış bölgeden geçerek aynı kısıtlı bölgeye dönüşü veya kısıtlı bölgeden
çıktıktan sonra kısıtlanmamış bölgeden geçerek kısıtlı başka bir bölgeye hayvan hareketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İzleme, Gözetim ve Bilgi Paylaşımı

Hastalık bildirimi
MADDE 5 – (1) Mavidil virüsünün varlığından şüphe duyulması veya varlığının doğ-

rulanması ile ilgili, hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy koru-
cuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri gibi
ilgililer derhal yetkili otoriteye bildirimde bulunmak zorundadır.

Şüphe
MADDE 6 – (1) Mavidil hastalığına yakalandığından şüphe duyulan bir veya birden

fazla hayvan varsa, resmi veteriner hekim hastalığın varlığını doğrulamak veya bu ihtimali or-
tadan kaldırmak için derhal resmi araştırma yöntemlerini uygular.

(2) Hastalığın varlığından şüphe duyulduğuna dair bildirimde bulunulmasını takiben
resmi veteriner hekim en kısa sürede;

a) Şüphelenilen işletme veya işletmeleri resmi gözetim altına alır.
b) Aşağıdaki tespitleri gerçekleştirir:
1) Hayvanların envanterini hazırlar, envanterde, her bir tür için hâlihazırda ölmüş olan,

enfekte olan veya enfekte olması muhtemel hayvanların sayılarını belirtir ve hastalıktan şüp-
helenilen dönem içerisinde doğan veya ölen hayvanları tespit etmek için bu envanteri günceller;
bu envanterdeki veriler istek üzerine hayvan sahibi ya da bakıcısı tarafından ibraz edilir; veriler
her ziyaret sırasında kontrol edilebilir.

2) Vektörün hayatta kalabilmesini kolaylaştıracak veya barınması muhtemel yerlerin
ve özellikle de üremesi için müsait olan alanların bir envanterini hazırlar.

3) 9 uncu maddeye uygun olan epidemiyolojik survey yürütür.
c) İşletme veya işletmelere düzenli ziyaretlerde bulunur ve her seferinde ölen veya en-

fekte olduğundan şüphelenilen hayvanlar üzerinde ayrıntılı bir klinik muayene veya nekropsi
yapar ve laboratuvar testleri aracılığıyla hastalığı teyit eder.
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ç) Aşağıdaki uygulamaların yürütülmesini sağlar:
1) Şüpheli işletmelere veya buralardan başka işletmelere hayvanların hareketinin ya-

saklanmasını.
2) Vektörlerin aktif olduğu zamanlarda hayvan hareketlerinin kısıtlanması için hayvan-

ların belli sınırlar içerisinde tutulmasını.
3) Hayvanların ve hayvanların barındırıldığı binalar ile binaları çevreleyen alanların

(özellikle Culicoides popülasyonlarının geliştiği ortamların) düzenli ruhsatlı insekt öldürücü-
lerle (insektisitlerle) ilaçlanmasını.

4) İşletmedeki ölü hayvanların yakılarak veya gömülerek imha edilmesini.
d) Diğer işletmelerin konumları, coğrafi durumları veya hastalıktan şüphelenilen işlet-

meye olan temasları kontaminasyon ihtimalinden şüphelenmek için yeterli gerekçe oluşturuyor
ise, resmi veteriner hekim bu işletmelerde de ikinci fıkrada değinilen önlemleri uygulayabilir.

(3) İkinci fıkradaki hükümlere ek olarak, hayvanların serbestçe yaşadıkları korumalı
doğa alanları için spesifik hükümler uygulanabilir.

(4) Mavidil hastalığının varlığından duyulan şüphe yetkili otorite tarafından giderilene
kadar, bu maddede değinilen önlemler kaldırılmaz.

(5) İkinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen önlemler uygulamaya koyulana kadar, enfekte
olmasından şüphe duyulan herhangi bir hayvanın sahibi veya bakıcısı, ikinci fıkranın (ç) ben-
dinin birinci ve ikinci alt bentlerindeki hükümlerine uymak için tüm koruyucu önlemleri alır.

Aşılama
MADDE 7 – (1) Mavidil hastalığına karşı aşılama ancak Bakanlık tarafından yürütülen

risk değerlendirmesi sonucunda yapılan programlamaya göre uygulanabilir.
(2) Uygulanacak aşıya Bakanlık tarafından karar verilir. Aşılama alanı, Bakanlık tara-

fından başka şekilde talimatlandırılmadığı takdirde 10 uncu maddede belirtilen koruma ve gö-
zetim bölgesini kapsar.

Resmi teyit
MADDE 8 – (1) Mavidil hastalığının varlığı resmen doğrulanınca, resmi veteriner he-

kim aşağıdaki işlemleri yapar:
a) Mavidil hastalığının görüldüğü işletme ve hayvanları tespit eder.
b) Hastalığın tespit edildiği işletmede bulunan tüm duyarlı türden hayvanların yakma

veya gömülme yoluyla imha ve itlaf edilmesi emrini verir.
c) 6 ncı maddede belirtilen önlemleri, enfekte olmuş işletme veya işletmelerin çevre-

sindeki 20 kilometre yarıçaplık bir bölge dahilindeki işletmelere kadar 10 uncu maddede ta-
nımlanan koruma bölgesi içinde genişletir.

ç) Bakanlık tarafından kabul edilen herhangi bir aşılama programı veya diğer alternatif
önlemlere ilişkin tedbirleri uygulamaya koyar.

d) 9 uncu maddeye uygun olarak bir epidemiyolojik survey yürütür. Ancak birinci fık-
ranın (c) bendinde değişiklik yapmak suretiyle, hayvanların söz konusu bölgede hareketine
ilişkin uygulanabilecek hükümler Bakanlıkça kabul edilebilir.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde değinilen bölge epidemiyolojik, coğrafi, ekolojik veya
meteorolojik durumlara dayanarak yetkili otorite tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.

Epidemiyolojik survey
MADDE 9 – (1) Epidemiyolojik survey şunlarla ilgili olacaktır:
a) Mavidil hastalığının işletmede varlığını sürdürmüş olabileceği sürenin uzunluğu.
b) İşletmede Mavidil hastalığının muhtemel kökeni ve aynı kaynaktan enfekte veya

kontamine olmuş olabilecek hayvanların bulunduğu diğer işletmelerin tanımlanması.
c) Hastalığın vektörlerinin varlığı ve dağılımı.
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ç) Hayvanların söz konusu işletmelere veya işletmelerden hareketi ile işletmelerden
hayvan karkaslarının ayrılması.

(2) Mavidil hastalığının mümkün olan en kısa sürede yok edilmesini sağlamak ve
epidemiyolojik surveyi yürütmek için gerekli olan genel koordinasyonu gerçekleştirmek ama-
cıyla Bakanlık tarafından ulusal düzeyde bir kriz merkezi oluşturulur. Ulusal Hastalık Kriz
Merkezinin kurulumuna ilişkin genel kurallar Bakanlık tarafından belirlenir.

Koruma ve gözetim bölgesi
MADDE 10 – (1) Yetkili otorite, 8 inci maddede belirtilen önlemlere ek olarak, koruma

ve gözetim bölgelerinin sınırlarının belirlenmesini sağlar. Bölgelerin sınırları belirlenirken,
Mavidil hastalığı ile bağlantılı coğrafi, idari, ekolojik ve epidemiyolojik faktörlerle birlikte
hastalığın kontrolüne yönelik düzenlemeler göz önüne alınır.

(2) Koruma ve gözetim bölgeleri aşağıdaki şekilde oluşturulur:
a) Koruma bölgesi, enfekte olmuş işletmenin çevresinde en az 100 kilometre yarıçapında

bir alandan oluşur.
b) Gözetim bölgesi, koruma bölgesinin sınırlarından itibaren en az 50 kilometre yarı-

çapında olan ve önceki on iki ay boyunca Mavidil hastalığına karşı Bakanlık tarafından başka
bir şekilde talimatlandırılmadığı takdirde canlı zayıflatılmış aşılarla aşılama işleminin yapıl-
madığı bölgeyi kapsar.

(3) Yetkili otorite aşağıda belirtilen bilgiler ışığında ikinci fıkrada tanımlanan bölgelerin
sınırlarında değişiklik yapmak üzere karar verebilir:

a) Coğrafi ve ekolojik faktörler.
b) Meteorolojik koşullar.
c) Vektörün varlığı ve dağılımı.
ç) 9 uncu maddeye uygun olarak gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmaların sonuçları.
d) Laboratuvar test sonuçları.
e) Özellikle dezenfektan uygulamaları gibi karşı önlemlerin alınması.
Koruma bölgesinde alınacak kontrol önlemleri
MADDE 11 – (1) Yetkili otorite aşağıdaki önlemlerin koruma bölgesinde uygulanma-

sını sağlar:
a) Bölge içerisinde hayvanların bulunduğu tüm işletmeler tanımlanır.
b) Duyarlı tür hayvanlardan oluşan gözcü grupların ve vektör popülasyonlarının izlen-

mesine dayanan ve yetkili otorite tarafından belirlenen bir epidemiyolojik survey programı res-
mi veteriner hekimler tarafından uygulanır.

c) Bölgeden hayvanların ve bunlara ait semen, ovum ve embriyoların ayrılması yasak-
lanır.

(2) Ancak, yetkili otorite tarafından belirlenen prosedüre göre, bölgenin özellikle viral
dolaşımın veya vektörlerin yokluğunun kanıtlandığı kısmında bulunan hayvanlar için çıkış ya-
sağından muafiyetlere karar verilebilir.

(3) Birinci fıkrada belirlenen önlemlere ek olarak, koruma bölgesindeki hayvanların
tanımlanması ve Mavidil hastalığına karşı aşılanması Bakanlık tarafından belirlenecek prose-
düre göre yapılır.

Gözetim bölgesinde alınacak kontrol önlemleri
MADDE 12 – (1) Yetkili otorite şunları sağlayacaktır:
a) 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen önlemler gözetim bölgesinde geçerli-

dir.
b) Bakanlık tarafından talimatlandırılmadığı takdirde gözetim bölgesinde Mavidil has-

talığına karşı canlı zayıflatılmış aşı uygulanmaz.

15 Nisan 2018 – Sayı : 30392                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanların ve Onların Semen, Ovum ve Embriyolarının Hareketlerine 

İlişkin Kısıtlamalar

Kısıtlı bölgeler
MADDE 13 – (1) Yetkili otorite kısıtlı bölgeleri ve bu bölgelerdeki herhangi bir deği-

şikliği yirmidört saat içinde Bakanlığa bildirir.
(2) Yetkili otorite epidemiyolojik olarak ilişkili bir alanı kısıtlı bölgeden çıkartmaya

yönelik herhangi bir karar alırken, 17 nci maddeye göre gerçekleştirilen Mavidil izleme ve sur-
veylans uygulamalarını takiben, iki tam vektör aktivitesi sezonunu içeren iki yıllık bir periyod
boyunca söz konusu bölgede Mavidil virüsünün sirküle olmadığını gösteren kanıtlanmış bilgiyi
Bakanlığa sunar.

(3) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde sadece bilgi amaçlı olarak kendi web sayfasında
kısıtlı bölgelerin güncel listesini yayımlar. Bu liste her kısıtlı bölgede sirküle olan virüs sero-
tipleriyle ilgili bilgiyi içerir. Böylece 10 uncu ve 11 inci maddelerdeki amaçlara uygun olarak
aynı Mavidil virüs serotiplerinin sirküle olduğu kısıtlı bölgelerin tanımlanması sağlanır.

Aynı kısıtlı bölge içinde hareket koşulları
MADDE 14 – (1) Yetkili otorite tarafından aynı Mavidil virüsü serotip veya serotiple-

rinin sirküle olduğu aynı kısıtlı bölge içindeki hayvan hareketlerine, nakil günü hayvanlarda
Mavidil hastalığına ilişkin herhangi bir klinik bulgu görülmemesi şartıyla izin verilir ve bu şart
tüm hareket uygulamalarının ön koşulu olarak ele alınır.

(2) Koruma bölgesinden gözetim bölgesine hayvan hareketlerine sadece aşağıdaki  du-
rumlarda izin verilebilir:

a) 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerde belirtilen şartlara uyan hayvanlar.
b) Hayvanların hareketinden önce çıkış yapacağı noktadaki yetkili otorite tarafından

istenen ve varış noktasındaki yetkili otorite tarafından onaylanan, Mavidil virüsü yayılımına
karşı önlemler ve vektör saldırılarına karşı korumaya ilişkin risk değerlendirme sonuçlarının
uygun olmasına dayanılarak verilen diğer hayvan sağlığı garantilerine uygun hayvanlar.

c) Acil kesimi yapılmak üzere transfer edilen hayvanlar.
(3) Yetkili otorite kısıtlı bölgenin epidemiyolojik olarak ilişkili bir bölümünü, söz ko-

nusu alanda bir tam vektör aktivitesi sezonunu içeren bir yıllık bir periyod süresinde 20 nci
maddeye göre gerçekleştirilen Mavidil izleme ve surveylans uygulamaları ile spesifik Mavidil
virüsü serotip ve serotip kombinasyonlarına ilişkin Mavidil virüs sirkülasyonunun olmadığının
kanıtlanması şartıyla “geçici ari bölge” olarak sınırlandırabilir. Kısıtlı bölgeyi veya bu bölgenin
bir kısmını “geçici ari bölge” olarak sınırlandırmak isteyen bir yetkili otorite, bu isteğini 20
nci maddede bahsi geçen bilgilerle birlikte Bakanlığa bildirir.

(4) Hayvanların kısıtlı bölge içindeki bir yerden aynı Mavidil virüsü serotip ve sero-
tiplerinin sirküle olduğu aynı kısıtlı bölge içinde sınırlandırılmış “geçici ari bölgeye” hareketine
sadece aşağıdaki durumlarda izin verilebilir:

a) 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerde belirtilen şartlara uyan hayvanlar.
b) Hayvanların hareketinden önce çıkış yapacağı noktadaki yetkili otorite tarafından

istenen ve varış noktasındaki yetkili otorite tarafından onaylanan, Mavidil virüsü yayılımına
karşı alınan önlemler ve vektör saldırılarına karşı korunmaya ilişkin risk değerlendirme sonuç-
larının uygun olmasına dayanılarak verilen hayvan sağlığı garantilerine uygun hayvanlar.

c) Acil kesimi yapılmak üzere transfer edilen hayvanlar.
(5) Çıkış yerindeki yetkili otorite Bakanlığı en kısa sürede ikinci fıkranın (b) bendi ve

dördüncü fıkranın (b) bendinde bahsi geçen hayvan sağlığı garantileri ile ilgili bilgilendirir.
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(6) Bu maddenin diğer fıkralarında değinilen hayvanlara ilişkin olarak sağlık sertifika-
larına aşağıdaki ifade eklenir:

“ Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
………… (ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkraları ve bunların ilgili bendlerinden uygun olanı
belirtilecek.) fıkrası/bendinde belirtilen şartlara uygun olan hayvanlar.”

Çıkış yasağından serbestlik için koşullar
MADDE 15 – (1) Kısıtlı bölgedeki bir işletme, semen deposu veya depo merkezinden

hayvan ve bunlara ait semen, ovum ve embriyoların hareketleri sadece aşağıdaki durumlarda
11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
gereği uygulanan çıkış yasağından muaf tutulur:

a) 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerdeki bildirilen koşulların sağlanması duru-
munda.

b) Hayvanların hareketinden önce çıkış yaptığı noktadaki yetkili otorite tarafından is-
tenen ve varış noktasındaki yetkili otorite tarafından onaylanan, Mavidil virüsü yayılımına
karşı önlemler ve vektör saldırılarına karşı korumaya ilişkin risk değerlendirme sonuçlarının
uygun olmasına dayanılarak verilen diğer herhangi hayvan sağlığı garantisine uygun hayvanlar
olması durumunda.

(2) Varış yerindeki yetkili otoritenin kontrolü altında zorlayıcı bir prosedür düzenlenerek
hayvanların ve bunlara ait semen, ovum ve embriyoların hareketlerinin birinci fıkranın (b) ben-
dinde bulunan koşullara uyumlu olması sağlanır.

(3) Aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda kısıtlı bir bölgedeki işletmeden acil
kesim için hayvan hareketleri, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve 12 nci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi gereği uygulanan çıkış yasağından muaf tutulur:

a) Orijin işletmede nakilden en az otuz gün öncesine kadar herhangi bir Mavidil mihrakı
görülmemiş olması.

b) Hayvanların veteriner hekim denetimi altında varış itibariyle yirmidört saat içinde
kesilecekleri varış kesimhanesine nakli ve hayvanların aynı kısıtlı bölgedeki kontrol noktasında
nakledilmesi sırasında hayvan refahı kapsamında öngörülen bir dinlenme periyodu yok ise
doğrudan nakli.

c) Transfer noktasındaki yetkili otorite tarafından planlanan hayvan hareketlerini, hay-
vanların yüklenmesinden en az kırksekiz saat önce varış noktasındaki yetkili otoriteye bildir-
mesi.

(4) Birinci fıkranın (b) bendine rağmen, varış noktasındaki yetkili otorite risk değer-
lendirmesine dayanarak, orijin yerdeki yetkili otoriteden hayvanların tayin edilen kesimhaneye
naklinin başka bir yere uğramaksızın, doğrudan gerçekleştirilmesini isteyebilir. Bu şekilde be-
lirlenen herhangi bir kesimhane 26 ncı maddede düzenlenen kriterleri göz önüne alan risk de-
ğerlendirmesine göre tanımlanır. Belirlenen kesimhanelerle ilgili bilgi Bakanlık tarafından ula-
şılabilir hale getirilir.

(5) Hayvanların ve bunlara ait semen, ovum ve embriyolarının kısıtlı bölgedeki işlet-
meden ihracat için gümrük çıkış noktasına, birinci fıkraya göre onaylanmayan doğrudan hare-
keti, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
ve 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği uygulanan çıkış yasağından muaf tutulur:

a) Orijin işletmede nakilden en az otuz gün öncesine kadar herhangi bir Mavidil mihrakı
görülmemiş olması.

b) Hayvanların resmi gözetim altında çıkış noktasına nakli ve hayvanların aynı kısıtlı
bölgedeki kontrol noktasında nakil sırasında hayvan refahı kapsamında öngörülen bir dinlenme
periyodu yok ise doğrudan nakli.
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(6) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda değinilen hayvan ve bunlara ait semen, ovum
ve embriyolara ilişkin olarak sağlık sertifikalarına aşağıdaki ifade eklenir:

“Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin ……….. (15 inci
maddesinin birinci fıkrası (a) veya (b) bendi veya üçüncü fıkrası veya beşinci fıkrasından uygun
olanı belirtilecek.) fıkrasına/bendine uygun olan …… (hayvanlar, semen, embriyo ve ovum-
lardan uygun olanı belirtilecek.)”

Hayvan hareketleri için ilave durumlar
MADDE 16 – (1) Yetkili otorite tarafından hayvanların hareketine aşağıdaki durumların

oluşması şartıyla izin verilir:
a) Yükleme sırasındaki uygun temizlik ve dezenfeksiyon sonrası, transferi yapılacak

hayvanlar ruhsatlı insektisit ve/veya repellent ile muamele edilir. Bu uygulama kısıtlı bir böl-
geden ayrılma ve kısıtlı bölgeye girişteki her durumda yapılır.

b) Kısıtlı bölgedeki hareketi sırasında hayvanlar için kontrol noktasında bir günden
fazla bir dinlenme periyodu öngörülmüşse, hayvanlar vektör saldırılarına karşı koruyan ve 22 nci
maddede belirlenen kriterlere uygun vektör korunaklı bir işletmede tutulur.

(2) Birinci fıkra aşağıdaki hayvan hareketleri için geçerli değildir:
a) 21 inci maddeye uyumlu olarak tanımlanan mevsimsel vektör-ari periyod boyunca

yalnızca kısıtlı bölgedeki epidemiyolojik olarak ilişkili coğrafi alanlardan orjin alan veya bu
alanlardan geçiş yapılan hayvan hareketi.

b) 14 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak “geçici ari bölge”
olarak tanımlanan kısıtlı bölge alanlarından orjin alan veya bu bölgelerden geçişin söz konusu
olduğu hayvan hareketi.

(3) Birinci fıkrada sözü edilen hayvanlar için değinilen ilgili sağlık sertifikalarına aşa-
ğıdaki ifade eklenir:

“Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine
uygun olarak ………. (tarihinde) ………… (ürünün adı) ile insektisit/repellent tedavisi yapıl-
mıştır.”

Mavidil izleme ve surveylans programları
MADDE 17 – (1) Yetkili otorite 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler ile dü-

zenlenmiş olan asgari gerekliliklere uygun olarak Bakanlığın talimatı ile Mavidil izleme ve
surveyans program/programlarını uygular.

Muhtemel Mavidil virüsü girişini belirlemeye yönelik Mavidil izleme ve surveylans
programları için genel gereklilikler

MADDE 18 – (1) Mavidil izleme ve surveylans programları aşağıdaki amaçlarla ger-
çekleştirilir:

a) Muhtemel Mavidil virüsü girişini tespit etmek.
b) Uygun olması durumunda, virüsün bazı serotiplerinin tüm ülkede veya epidemiyo-

lojik olarak ilişkili bir coğrafi bölgede olmadığının gösterilmesi.
c) Mevsimsel olarak vektörden ari dönemin belirlenmesi (entomolojik surveylans).
(2) Mavidil izleme ve surveylans amaçları doğrultusunda kullanılacak coğrafi referans

birim, özel çevresel koşullardan dolayı farklı bir boyutun kullanılması söz konusu olmadığı
sürece, yaklaşık 45 x 45 km’lik (yaklaşık 2 000 km²) bir grid (bir haritada kesişen yatay ve di-
key hatlar sistemi) ile tanımlanır.

Muhtemel Mavidil virüsü girişini belirlemeye yönelik Mavidil izleme ve surveylans
programları

MADDE 19 – (1) Muhtemel herhangi bir Mavidil virüsü girişini tespit etmeyi amaç-
layan Mavidil izleme ve surveylans programları en azından pasif klinik surveylans ve aktif la-
boratuvar temelli aktif surveylansı içerir. Bu programlar aşağıda açıklandığı gibi uygulanır:
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a) Pasif klinik surveylans şüphelerin bildirilmesine yönelik bir erken uyarı sistemini de
içeren, her şüphenin tespit edilmesi ve incelenmesi amacıyla resmi nitelikte ve uygun şekilde
belgelenen devamlı bir sistemden oluşur. Hayvan sahibi, bakıcı ve veteriner hekimler herhangi
bir şüphe halinde, durumu en kısa sürede yetkili otoriteye bildirir.

b) Laboratuvar temelli aktif surveylans gözcü hayvanlarla serolojik/virolojik izleme,
serolojik/virolojik survey veya risk değerlendirmeye dayalı risk hedefli izleme ve surveylans-
dan biri veya bunların kombinasyonundan oluşan yıllık programdan oluşur. Program hazırla-
nırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

1) Örnekleme yıl boyunca önceden belirlenmiş aralıklarla gerçekleştirilebilir fakat en
az senede bir kez ve yılın enfeksiyon veya sero-dönüşümün olması en muhtemel döneminde
gerçekleştirilir.

2) Mavidil izleme ve surveylans programları, örneklerin epidemiyolojik olarak ilişkili
coğrafi alandaki duyarlı hayvan popülasyon yapısını temsil edecek duyarlı hayvanlardan (aşı-
lanmamış ve kompetan vektöre maruz kalmış hayvanlar) alınmasını sağlayacak şekilde plan-
lanır.

3) Örnek büyüklüğü epidemiyolojik olarak ilişkili coğrafi bölgedeki duyarlı hayvan
popülasyonunda % 95 güven aralığı ile hedef popülasyonda bilinen riske dayalı dizayn preva-
lansını belirlemek üzere hesaplanır. Hedef popülasyonda beklenen prevalansla ilgili bilimsel
bilgilerin olmaması durumunda örnek büyüklüğü % 20’lik prevalansı tespit etmek üzere he-
saplanır.

4) Örneklerin hayvanlardan bireysel olarak alınmadığı durumda örnek büyüklüğü uy-
gulanan tanı prosedürlerin sensitivitesine göre ayarlanır.

5) Laboratuvar-tabanlı surveylans sirküle olan spesifik serotipi belirlemek üzere plan-
lanır; pozitif tarama testlerinin ardından epidemiyolojik olarak ilişkili coğrafi bölgede olması
beklenen Mavidil serotip veya serotiplerini hedefleyen serotip spesifik serolojik/virolojik test-
lerin yapılmasını kapsar.

Tüm ülke veya epidemiyolojik olarak ilişkili bir coğrafi bölgede bazı Mavidil virüs
serotiplerinin olmadığının gösterilmesi amacıyla yapılan Mavidil izleme ve surveylans
programları

MADDE 20 – (1) Mavidil virüs sirkülasyonunun olmadığını göstermeyi amaçlayan
Mavidil izleme ve surveylans programları 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde belirtilen koşullara uyumlu olur. Laboratuvar-temelli aktif surveylans için örnek bü-
yüklüğü % 95 güven aralığında %5’lik prevalansı tespit etmek üzere hesaplanır. Buna ek olarak
aşağıdaki bentler göz önüne alınır:

a) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen, epidemiyolojik olarak ilişkili coğrafi
bir alanın kısıtlı bir bölgeden çıkarılması için, yetkili otorite iki vektör aktivitesi sezonunu içe-
ren en az iki yıllık süre boyunca Mavidil virüs sirkülasyonunun olmadığını göstermek zorun-
dadır.

b) Yetkili otorite uygulamada olan izleme ve surveylans programları ile ilgili uygun
geçmiş bilgisini ve en azından aşağıdaki bilgileri kapsayan en az son üç yılda elde edilmiş
yıllık sonuçları Bakanlığa sunar:

1) Halihazırda gerçekleştirilmekte olan surveylerin ve uygulanan tanı testlerinin (ELISA,
serum nötralizasyon, PCR, virüs izolasyonu) tanımlanması.

2) Örneklenen türler ve her duyarlı hayvan test edilen serum havuzlarına karşılık gelen
tahmini hayvan sayısı.

3) Örneklerin coğrafi kapsamı.
4) Örnek sıklığı ve zamanlaması.
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5) Hayvan türleri ve coğrafi konumlarına göre belirtilen pozitif örnek sayısı.
c) 14 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında bahsi geçen “geçici ari bölgenin”

belirlenmesi amacıyla, yetkili otorite bir vektör aktivitesi sezonunu içeren en az bir yıl boyunca
virüs sirkülasyonunun olmadığını kanıtlar. Yetkili otorite uygulamada olan izleme ve surveylans
programları ile ilgili uygun geçmiş bilgisini ve en azından birinci fıkranın (b) bendinde belir-
tilen bilgileri kapsayan en az son iki yılda elde edilmiş yıllık sonuçları Bakanlığa sunar.

Entomolojik surveylans
MADDE 21 – (1) Mevsimsel vektör ari dönemin belirlenmesine yönelik Mavidil izleme

ve surveylans programı olan entomolojik surveylans aşağıdaki gereklilikleri karşılar:
a) Vektörün popülasyon dinamiğinin belirlenmesi amacıyla kalıcı olarak yerleştirilen

tuzaklar yoluyla en az bir yıllık aktif vektör yakalama programını içerir.
b) Ultraviyole ışıklarla donanmış tuzaklar önceden oluşturulan protokollere uygun ola-

rak kullanılır. Tuzakların çalıştırıldığı ilk üç senede elde edilen veriler göz önüne alınarak bu
tuzakların çalıştırılma sıklığı ayarlanabilir; tuzaklar tüm gece boyunca ve en az aşağıda belir-
tilen sıklıkta çalıştırılır:

1) Beklenen mevsimsel vektör-ari dönemin tahmin edilen başlangıcından önceki ay ve
periyodun tahmin edilen bitişinden önceki ay boyunca haftada bir gece.

2) Mevsimsel vektör-ari periyod boyunca ayda bir gece.
3) Mavidil mevsimsel ari bölgenin tümünde epidemiyolojik olarak ilişkili her alana en

az bir tuzak yerleştirilir. Tuzaklarda toplanan sinekler belli bir oranda şüpheli vektör türlerini
identifiye etme ve sayımını yapma donanımına sahip uzmanlaşmış bir laboratuvara gönderilir.

Vektör korunaklı işletme için kriterler
MADDE 22 – (1) Vektör korunaklı bir işletme en az aşağıdaki şartları taşır:
a) Giriş ve çıkış noktalarında uygun fiziksel bariyerlere sahip olur.
b) Vektör korunaklı işletmenin açıklıkları, onaylı insektisitlerle üretici talimatlarına

göre düzenli olarak muamele edilen uygun ölçüde tel örgü ile vektör yönünden taranır.
c) Vektör korunaklı işletme içinde ve etrafında vektör surveylans ve kontrolü gerçek-

leştirilir.
ç) Vektör korunaklı işletme civarında sinek üreme alanlarını sınırlandırmak ve elimine

etmek için önlemler alınır.
d) Vektör korunaklı işletmenin işleyişi ve yükleme yerine hayvanların nakli için, destek

ve alarm sistemlerinin de tanımlanmasını içeren standart operasyon prosedürleri uygulamada
olur.

(2) Eğer birinci fıkrada belirtilen şartları karşılıyorsa, yetkili otorite işletmeyi vektör
korunaklı olarak onaylar. Ayrıca en az gerekli koruma periyodu süresince üç defa (periyod ba-
şında, sonunda ve sürecinde) vektör korunaklı işletme içinde vektör tuzağı yoluyla uygulanan
önlemlerin etkinliğini doğrular.

Ticarete konu olan hayvanların hareketi
MADDE 23 – (1) Hayvanlar, varış yerine kadar nakliye sırasında Culicoides vektörü-

nün saldırılarına karşı korunur. Buna ek olarak aşağıdaki koşullardan en az biri sağlanır:
a) Hayvanlar, 21 inci maddeye uyumlu olarak tanımlanan mevsimsel olarak vektörden

ari dönem içinde dağıtıma kadar, hareket tarihinden en az altmış gün öncesinden başlayarak
Mavidil mevsimsel ari bir bölgede tutulur ve hareket tarihinden en çok yedi gün önce, Dünya
Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)’nün Kara Hayvanları İçin Diagnostik Testler ve Aşılamalar Kı-
lavuzuna (OIE Kara Hayvanları Kılavuzu) göre gerçekleştirilen bir etken identifikasyon tes-
tinden negatif sonuçlar alınır. Ancak, 21 inci maddede tanımlanan şekilde, mevsimsel olarak
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vektörden ari dönemin, üç yıldan az olmamak üzere yürütülen bir izleme programını müteakip
olarak elde edilmiş yeterli epidemiyolojik verilerle belirlendiği bölgeler için, etken identifi-
kasyon testine gerek duyulmaz. Bu bağlamda anılan hayvanların, ticarete konu olması halinde,
ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:

“Dağıtıma kadar, hayvanlar, doğumdan itibaren veya en az altmış gün boyunca …. (ta-
rih giriniz) tarihinde başlatılan mevsimsel olarak vektörden ari dönem içinde mevsimsel Ma-
vidilden ari bir bölgede tutulmuş ve uygun olduğu hallerde (uygun olup olmadığını belirtiniz),
buna müteakiben Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 23 üncü
maddesinin, birinci fıkrasının (a) bendine uygun şekilde, dağıtımdan yedi gün önce alınan nu-
muneler üzerinde OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna göre etken identifikasyon testi uygulanmış
ve negatif sonuçlar alınmıştır.”

b) Hayvanlar, dağıtıma kadar ve bu tarihten en az altmış gün öncesinden başlayan bir
dönem boyunca 22 nci maddede belirtilen kriterlere uyumlu vektör korunaklı bir işletmede
vektör saldırılarına karşı korunacak şekilde tutulur. Bu bağlamda anılan hayvanların, ticarete
konu olması halinde, ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:

“Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine uygun olan hayvan/hayvanlar”

c) Hayvanlar, 21 inci maddeye uygun olarak tanımlanan mevsimsel olarak vektörden
ari dönem içinde dağıtıma kadar mevsimsel Mavidil ari bir bölgede tutulur; veya en az yirmi
sekiz günlük periyod boyunca 22 nci maddede belirtilen kriterlere uyumlu vektör korunaklı
bir işletmede vektör saldırılarına karşı korunur; ve bu periyod içinde vektörlerin saldırılarına
karşı korunma veya mevsimsel olarak vektörden ari dönemin başladığı tarihten en az yirmi se-
kiz gün sonra söz konusu hayvanlardan toplanan numunelerden Mavidil virüs grubu antikor-
larını tespit etmek üzere OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilen sero-
lojik test sonucu Mavidil antikorları yönünden negatif sonuç alınır. Bu bağlamda anılan hay-
vanların, ticarete konu olması halinde, ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:

“Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine uygun olan hayvan/hayvanlar”

ç) Hayvanlar dağıtıma kadar, 21 inci maddeye uygun olarak tanımlanan mevsimsel vek-
törden ari dönem boyunca mevsimsel Mavidil ari bir bölgede tutulur; veya en az 14 gün bo-
yunca 22 nci maddede belirtilen kriterlere uyumlu vektör korunaklı bir işletmede vektör saldı-
rılarına karşı korunur ve bu süre zarfında söz konusu hayvanlardan vektörlere karşı korunma
döneminin veya mevsimsel olarak vektörden ari dönemin başladığı tarihten en az 14 gün sonra
toplanan numunelerde, OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna uygun şekilde yapılan etken identi-
fikasyon testinden negatif sonuç alınır. Bu bağlamda anılan hayvanların, ticarete konu olması
halinde, ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:

“Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olan hayvan/hayvanlar”

d) Epidemiyolojik olarak ilişkili orijin coğrafi alanda mevcut veya mevcut olması muh-
temel serotipe/serotiplere karşı aşılanmış hayvanlar; halen aşı spesifikasyonunda garanti edilen
bağışıklık dönemi içinde olan hayvanlar ve en az aşağıdaki gerekliliklerden birine uygun olan
hayvanlar:

1) Hareket tarihinden en az altmış gün önce aşılanmış hayvanlar.
2) En az aşı spesifikasyonunda belirtilen ve bağışıklık korumasının başlaması için ge-

rekli olan sayıda gün öncesinde, Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, inaktif aşıyla aşılanır
ve söz konusu bağışıklığın başlangıcından en az on dört gün sonra OIE Kara Hayvanları Kıla-
vuzuna göre gerçekleştirilen bir etken identifikasyon testinden negatif sonuç alınır.
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3) Hayvanlar daha önce aşılanmış olduğu halde aşı spesifikasyonunda garanti edilen
bağışıklık dönemi içerisinde, Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, inaktif aşıyla yeniden
aşılanır.

4) Hayvanlar, aşılama tarihinden en az altmış gün öncesinden itibaren veya doğumdan
itibaren 21 inci maddeye göre tanımlanan mevsimsel olarak vektörden ari dönem içinde mev-
simsel olarak Mavidil ari bir bölgede tutulur; ve en az aşı spesifikasyonunda belirtilen bağışıklık
korumasının başlaması için gerekli olan gün sayısı kadar önce, Bakanlıkça uygun görülmesi
durumunda, inaktif aşıyla aşılanır.

5) Bu bağlamda anılan hayvanların, ticarete konu olması halinde, ilgili sağlık sertifi-
kalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:

“Hayvan/hayvanlar, Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin
23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine uygun şekilde, ……….. (serotipi/serotipleri
giriniz) Mavidil serotipine/serotiplerine karşı ………… (aşının adını giriniz) ile inaktif/modi-
fiye canlı aşıyla aşılanmıştır.”

e) Hayvanlar öncesinde birden fazla serotipin mevcut olmadığı ve olmasının mümkün
olmadığı epidemiyolojik olarak ilgili coğrafi orijin alanında tutulmuş olması durumunda aşa-
ğıdaki şartlardan birini sağlar:

1) Hayvanlar Mavidil virüs serotipine karşı antikorları tespit etmek üzere, OIE Kara
Hayvanları Kılavuzuna göre iki serolojik teste tabi tutulur ve pozitif sonuç alır. İlk testin hareket
tarihinden altmış ila üçyüz altmış gün önce alınmış numuneler üzerinde gerçekleştirilmesi,
ikinci testin ise hareket tarihinden en çok yedi gün önce alınmış numuneler üzerinde gerçek-
leştirilmesi gerekir.

2) Hayvanlar Mavidil virüs serotipine karşı antikorları tespit etmek üzere, OIE Kara
Hayvanları Kılavuzuna göre bir serolojik teste tabi tutulur ve pozitif sonuç alır. Bu testin hareket
tarihinden en az otuz gün önce alınmış numuneler üzerinde gerçekleştirilmesi ve OIE Kara
Hayvanları Kılavuzuna göre, hareket tarihinden en çok yedi gün öncesinde gerçekleştirilecek
bir etken identifikasyon testinden negatif sonuç alınması gerekir.

3) Bu bağlamda anılan hayvanların, ticarete konu olması halinde, ilgili sağlık sertifi-
kalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:

“Hayvan/hayvanlar, Mavidil virüsü ………. (serotipi belirtiniz) serotipine karşı anti-
korları tespit etmek üzere, Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin
23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine uygun şekilde OIE Kara Hayvanları Kılavu-
zuna göre bir serolojik teste tabi tutulmuştur.”

f) Hayvanlar epidemiyolojik olarak ilgili coğrafi menşe alanında mevcut olan veya
mevcut olması muhtemel olan bütün Mavidil virüs serotiplerine karşı spesifik antikorları tespit
edebilecek, OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna uygun ve yeterli iki serolojik teste tabi tutulur,
bunlardan pozitif sonuç alır ve bu testler aşağıdaki aralıklarla yapılır:

1) İlk testin hareket tarihinden altmış ila üçyüz altmış gün önce alınmış numuneler üze-
rinde gerçekleştirilmesi, ikinci testin ise hareket tarihinden en çok yedi gün önce alınmış nu-
muneler üzerinde gerçekleştirilmesi.

2) OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna göre Mavidil virüs serotiplerine karşı serolojik
testler hareket tarihinden en az otuz gün önce gerçekleştirilerek  bundan pozitif sonuç alınır ve
hayvanların hareket tarihinden en çok yedi gün önce OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna göre
gerçekleştirilen bir etken identifikasyon testinden negatif sonuç alınması gerekir.

3) Bu bağlamda anılan hayvanların, ticarete konu olması halinde, ilgili sağlık sertifi-
kalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:
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“Hayvan/hayvanlar, mevcut olan veya mevcut olması muhtemel bütün Mavidil virüsü
………. (serotipi belirtiniz) serotiplerine karşı antikorları tespit etmek üzere, Mavidil Hastalı-
ğına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendine uygun şekilde OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna göre spesifik bir serolojik teste tabi
tutulmuştur.”

g) Mavidil virüsü serotip 8 için kısıtlı bir bölgeden hareketi yapılan gebe hayvanların
tohumlama veya çiftleşmeden önce bu fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen koşullardan
birine veya (c) bendine uyum sağlıyor olması gereklidir. (c) bendinde bahsedilen bir serolojik
testin gerçekleştirilmesi durumunda test hareketten en çok yedi gün önce gerçekleştirilir. Bu
bağlamda anılan hayvanların ticarete konu olması halinde, ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki
ek ifade ilave edilir:

“Hayvan/hayvanlar gebe değildir” veya “Hayvan/hayvanlar gebe olabilir ve Mavidil
Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin  …………. (23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşula veya tohumlama ya da çiftleştirmeden önce
23 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen koşullara uygun olanı
belirtiniz.) uygundur.”

Ticarete konu olan hayvan semeni
MADDE 24 – (1) Hayvan semeni, aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan donör

hayvanlardan alınır:
a) Hayvanların, semen toplama işlemi başlatılmasından en az altmış gün önce ve bu iş-

lem sırasında kısıtlı bir bölgenin dışında tutulmuş olması.
b) Hayvanların, semen toplama işlemi başlatılmasından en az altmış gün önce ve bu

işlem sırasında 22 nci maddede belirtilen kriterlere uygun vektör korunaklı bir işletmede vektör
saldırılarına karşı korunmuş olması.

c) Hayvanlar, semen toplama işleminin başlatılmasından önce en az altmış gün boyunca
ve bu işlem sırasında, 21 inci maddeye uygun şekilde tanımlanan mevsimsel olarak vektörden
ari dönem içinde Mavidil hastalığından mevsimsel olarak ari bir bölgede tutulur ve semen top-
lama işleminin başlatıldığı tarihten en çok yedi gün önce bu hayvanlarda OIE Kara Hayvanları
Kılavuzuna göre gerçekleştirilen bir etken identifikasyon testinden negatif sonuç alınmış olması
gerekir. Ancak 21 inci maddeye göre tanımlanan mevsimsel olarak vektörden ari dönemin, üç
yıldan az olmamak üzere yürütülen bir izleme programını müteakip olarak elde edilmiş yeterli
epidemiyolojik verilerle doğrulanması durumunda etken identifikasyon testine gerek duyul-
maz.

ç) Semen toplama dönemi boyunca en az her altmış günde bir ve sevk edilecek semenin
son kez toplanmasını takip eden yirmi bir ila altmışıncı günler arasında Mavidil virüs grubuna
karşı antikorları tespit etmek üzere, OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna göre serolojik teste tabi
tutulan hayvanlardan negatif sonuç alınmış olması.

d) Toplanan kan örnekleri üzerinde aşağıdaki zaman çerçevesinde OIE Kara Hayvanları
Kılavuzuna göre uygulanan bir etken identifikasyon testine tabi tutulan hayvanlardan negatif
sonuç almış olması:

1) Sevk edilecek semenin başlangıç ve son kez toplanmasında; ve semen toplama dö-
nemi boyunca virüs izolasyon testi söz konusu ise en az yedi günde bir, Polimeraz zincir reak-
siyonu söz konusu ise, en az yirmisekiz günde bir.

e) Bu kısımda anılan semenin ticarete veya başka bir ülkeye ihracata konu olması ha-
linde, ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki ek ifade ilave edilir:
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“Semen, Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinin 24 üncü
maddesinin  ………… (birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) veya (d) bendleri arasından uygun
olanı belirtiniz) ile uygunluk gösteren donör hayvanlardan elde edilmiştir.”

Ticarete konu olan hayvan ovumları ve embriyoları
MADDE 25 – (1) Sığır cinsi hayvanların in vivo olarak alınan embriyo ve ovumları,

toplama gününde Mavidil hastalığının herhangi bir klinik belirtisini göstermeyen donör hay-
vanlardan elde edilir.

(2) Sığır cinsi hayvanlar haricindeki hayvanların embriyo ve ovumları ve in vitro alın-
mış sığır embriyoları, aşağıdaki koşullardan en az birine uygun donör hayvanlardan elde edilir:

a) Hayvanların, embriyo/ovum toplama işleminin başlamasından en az altmış gün önce
ve bu işlem sırasında kısıtlı bir bölgenin dışında tutulmuş olması.

b) Hayvanların, embriyo/ovum toplama işlemine başlanmasından en az altmış gün önce
ve bu işlem sırasında 22 nci maddede belirtilen kriterlere uygun vektör korunaklı bir işletmede
vektör saldırılarına karşı korunmuş olması.

c)  Embriyo/ovum toplanmasını takip eden yirmibir ila altmışıncı günler arasında Ma-
vidil virüs grubuna karşı antikorları tespit etmek üzere, OIE Kara Hayvanları Kılavuzuna göre,
bir serolojik teste tabi tutulan hayvanlardan negatif sonuç alınmış olması.

ç) Embriyo/ovum toplama gününde alınan kan örnekleri üzerinde OIE Kara Hayvanları
Kılavuzuna göre bir etken identifikasyon testine tabi tutulan hayvanlardan negatif sonuç alınmış
olması.

(3) Bu maddede bahsedilen embriyo/ovumların ticarete veya başka ülkeye ihracata
konu olması halinde, ilgili sağlık sertifikalarına aşağıdaki ifade ilave edilir:

“Embriyolar/ovumlar, Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği-
nin 25 inci maddesinin …… (birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasının (a), (b), (c) veya (ç) bendleri
arasından uygun olanı belirtiniz.) ile uygunluk gösteren donör hayvanlardan elde edilmiştir.”

a) Mavidile ilişkin olarak veteriner yasağı veya karantina tedbirlerine tabi işletmelerde
tutulan donör hayvanlardan toplanan ovum ve embriyolar için geçerli değildir.

Çıkış yasağından muaf olacak kesimhanelerin belirlenmesine yönelik kriterler
MADDE 26 – (1) Hayvanların kısıtlı bir bölgede bulunan bir işletmeden, derhal kesime

götürülmesiyle ilgili hareketlerine yönelik kesimhanelerin belirlenmesi için risk analizi yapıl-
ması amacıyla, varış noktasındaki yetkili otorite tarafından asgari olarak aşağıdaki kriterler
kullanılır:

a) Vektörün aktivitesiyle ilgili olanlar başta olmak üzere, izleme ve surveylans prog-
ramları aracılığıyla elde edilen veriler.

b) Kısıtlı olmayan bölgeye giriş noktasından kesimhaneye kadar olan uzaklık.
c) Hareket güzergahına ilişkin entomolojik veriler.
ç) Vektörlerin aktivite saatlerine göre, günün nakliyatın gerçekleştirileceği zamanı.
d) Olası böcek ilacı ve kovucu kullanımı.
e) Kesimhanenin, hayvancılık işletmelerine göre konumu.
f) Kesimhanede uygulanmakta olan biyogüvenlik tedbirleri.
Ulusal laboratuvar
MADDE 27 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmelikte belirtilen laboratuvar testlerinin yü-

rütülmesinden sorumlu laboratuvarları tayin eder.
(2) Ulusal teşhis laboratuvarları, 28 inci maddede bahsi geçen ulusal referans labora-

tuvarı ile koordinasyon halinde çalışır.
Referans laboratuvarı
MADDE 28 – (1) Ulusal referans laboratuvarı yetki ve görevleri EK-1’de yer almak-

tadır.
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Acil durum planı
MADDE 29 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte bildirilen önlemleri hangi vasıtalarla uy-

guladığını gösteren bir acil durum planı hazırlar. Bu plan, hastalığın hızla ve etkili bir şekilde
eradikasyonunu mümkün kılmak için gerekli her türlü teçhizat, ekipman, personel ve uygun
olan tüm diğer imkanlara erişimi sağlar.

(2) Birinci fıkrada değinilen planın hazırlanmasında uygulanacak kriterler EK- 2’de
yer alır.

(3) Planlar daha sonra, durumdaki gelişmeler göz önüne alınarak değiştirilebilir veya
buna ilaveler yapılabilir.

Bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Yetkili otorite, koruma ve gözetim bölgelerindeki tüm kişilerin yü-

rürlükteki kısıtlamalar konusunda bütünüyle bilgilendirilmiş olmalarını sağlamak için gerekli
olan tüm önlemleri alır ve söz konusu önlemlerin doğru biçimde uygulamaya konması için ge-
rekli her türlü düzenlemeyi yapar.

(2) Enfekte işletme nedeni ile oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde uygulanan
kısıtlamalar, son iyileşme, ölüm, kesim veya imhayı takiben yapılan temizlik ve dezenfeksiyon
işleminden kırk gün sonra kaldırılır ve yetkili otorite tarafından ilgililer bilgilendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Komisyonunun 1266/2007 AT sayılı

Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ve Mavidil Hastalığının Kont-
rolü ve Eradikasyonu için Spesifik Hükümleri belirleyen 2000/75/AT sayılı direktifine paralel
olarak hazırlanmıştır.

(2) Mavidil hastalığı ile mücadele için Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında
çıkarılmış diğer yönetmeliklerde yer alan hükümlere ilaveten bu Yönetmelikte yer alan hü-
kümler uygulanır.

(3) 10 uncu maddede belirtilen koruma ve gözetim bölgelerine dahil alanlar, Avrupa
Birliği tam üyeliği gerçekleşene kadar, koruma bölgesi için enfekte işletmenin çevresinde ya-
rıçapı en az 3 km yarıçapında, gözetim bölgesi için koruma bölgesinin sınırından itibaren en
az 7 km yarıçapında olacak şekilde uygulanır.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen enfekte işletmelerin çev-
resindeki 20 km yarıçaplık mesafe, Avrupa Birliği tam üyeliği gerçekleşene kadar 10 km yarı-
çaplık mesafede uygulanır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikteki Mavidil hastalığına yakalanmış ya da Mavidil

hastalığından şüpheli hayvanların itlaf edilmesine dair hükümler, Bakanlıkça belirlenen yer-
lerde uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeleri Avrupa

Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi takip eden ilk pazartesi günü,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Doçentlik Bilim Alanları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, doçentlik bilim/sanat alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu
yapabilme şartları, başvuru zamanı ve usulü, doçentlik değerlendirme jürilerinin oluşturulması,
doçentlik sürecinin yürütülmesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen intihal, diğer
bilimsel araştırma ve yayın etiği ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla
komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doçentlik bilim/sanat alanları ve kriterleri

MADDE 3 – (1) Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın
ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler
izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki
ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Zamanı, Şartları ve Usulü, Jürilerin Oluşturulması ve

Doçentlik Değerlendirmesi

Başvuru zamanı, şartları ve usulleri

MADDE 4 – (1) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik baş-
vurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç
ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.

(2) Doçentlik başvurusu için;
a) Türkiye’de doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte

uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak veya yurt dışında yapılmış
ise denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en
az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir
yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, doçentlik bilim alanının belli bir ya-
bancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek,

c) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir
bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek asgari sayı ve nitelikte
özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak,

şarttır.
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(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula

yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin ibrazının gerekli olduğu hallerde, bu belgeler

posta ile gönderilir. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası

Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör

tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlama-

dığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu

tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal

edilir.

Değerlendirme jürisinin oluşturulması

MADDE 5 – (1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit

edilen adayların her biri için, Doçentlik Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önün-

de bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvur-

duğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, en yakın bilim alanından, mümkün

olmaması durumunda üç asıl ve bir yedek üye ile tamamlanır.

(2) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi,

Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak belirlenir. Doçentlik de-

ğerlendirme jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğ-

retim üyeleri arasından objektif ölçütlere göre belirlenir.

(3) Doçentlik değerlendirme jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet

veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine

göre profesör olarak atanmış olması şarttır.

(4) Jürinin asıl ve yedek üyelerine, mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı

ile bildirim yapılır.

(5) Jüri üyelerine başvuru alanında yeterli sayıda profesör bulunmaması durumu hariç

bir başvuru döneminde üçten fazla görev verilmez.

Doçentlik değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Doçentlik değerlendirme jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın

akademik çalışmalarının her birini nitelik ve bilim/sanat alanına katkısı  açısından değerlendi-

rerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen şekle uygun olarak hazırladıkları ayrıntılı

ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu

raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Gerekli hal-

lerde jüri üyesine Doçentlik Komisyonu tarafından toplam bir aya kadar ek süre verilebilir.

(2) Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak ma-

zeretlerinin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ile birlikte hem Do-

çentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden beyan eder hem de görevli olduğu yükseköğretim ku-

rumuna yazılı olarak bildirir. İlgili yükseköğretim kurumu, jüri üyesinin mazeretini uygun

bulan yönetim kurulu kararını Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi,

bildirdiği mazeretin Doçentlik Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği

sürece, bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresi içinde yap-

mayan jüri üyesinin genel hükümlere göre idarî ve cezaî sorumluluğu saklıdır.

(3) Öğretim üyeliğinden istifa, emeklilik gibi mazeretler ile jüri üyelerinde eksilme ol-

ması halinde Doçentlik Komisyonu tarafından eksilen üyelikler doldurulabilir.

15 Nisan 2018 – Sayı : 30392                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(4) Asıl üyelerin geçerli bir mazeret olmaksızın raporunu süresi içinde Doçentlik Bilgi
Sistemine (DBS) yükleyememesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu
kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(5) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği,
eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üze-
rinden adaya gönderilir. Bununla birlikte asgari başvuru şartlarını sağlamayan adaya sadece
başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç
üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı ba-
şarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan
eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken iz-
leyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

(6) Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda
başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren
ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık, Doçentlik Komisyonu

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık
MADDE 7 – (1) Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

ile disiplin cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını,
kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde
bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli
bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, Üni-
versitelerarası Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversite-
lerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin
yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna
gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yap-
maz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandır-
mak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve
Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma
usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araş-
tırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değer-
lendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme
neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik değerlendirme başvurusunda
başarısız sayılır. Adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğu tespit edilen adayla ilgili karar,  gerekli
disiplin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi ve gereği için adayın bağlı olduğu
kuruma ve gerekli görülen hallerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
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(8) Jüri üyelerince doçentlik değerlendirme başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı

bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya re'sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir

karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir iş-

lem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılacak inceleme

neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılır. İddianın doğru ol-

madığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru

dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

bulunduğu iddiasını içeren şikâyet veya ihbar yapılması halinde, Üniversitelerarası Kurul bu

başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla derhal ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komis-

yonuna gönderir.  İlgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu bu başvuru hakkında ön

değerlendirme yapar. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette bilgi ve

belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üni-

versitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. Bunlar hakkında

sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doçentlik Komisyonu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite-

lerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulur. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik,

sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşur.

Komisyon üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en az iki

katı kadar önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Kurul tarafından üç yıllığına seçilir.

Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Üniver-

sitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak alt

komisyonlar kurulabilir.

(2) Doçentlik Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve

denetlenebilir yönteme göre her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini be-

lirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddî hataları dü-

zeltir.

(3) Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komisyon tarafından incele-

nerek karara bağlanır.

(4) Doçentlik Komisyonunda görev yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri,

mensubu bulunduğu üniversite tarafından öncelikli olarak ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçent-

lik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı fa-

külte ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim, öğretim, yabancı dilde
hazırlık eğitimi ile öğrenci işlerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinde yürütülen önli-

sans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin tüm 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) Çift programda eğitim ve öğretim: Öğrencinin bir eğitim ve öğretim programının

yanında ve aynı anda fakülte içinde ya da dışında başka bir eğitim ve öğretim programına de-
vam etmesine imkân veren programı,

c) Eğitim ve öğretim çalışmaları: Fakülte ve meslek yüksekokullarının özelliklerine
göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, uygulamalı çalışmalar, klinik öncesi ve kli-
nik çalışmalar, laboratuvar gibi proje, ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,

ç) Eğitim ve öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belir-
lediği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarına ilişkin Senatoca kabul edilen ortak ilkelere daya-
nılarak ilgili kurullarca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim ve öğretim çalışma-
larının tümünü,

d) Eğitim ve öğretim yılı: Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi hariç, en az on dört
haftalık güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı veya fakülte ve meslek yüksekokullarının
ihtiyaç ve özelliklerine göre, dönem tatili hariç en az yirmi sekiz haftadan oluşan tek öğretim
yılını,

e) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller bö-
lümünün yapmış olduğu İngilizce yeterlik sınavını,

f) Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
kurulunu,

g) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
h) SHMYO: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
ı) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,
i) Yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında

meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Dili

Önlisans eğitim ve öğretimi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık bir eğitim

ve öğretim programını, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak başarı
ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Lisans eğitim ve öğretimi
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesinde İngilizce

hazırlık sınıfı hariç olmak üzere on yarıyıllık, Tıp Fakültesinde on iki yarıyıllık, Sağlık Bilimleri
Fakültesinde sekiz yarıyıllık bir eğitim ve öğretim programını bu Yönetmelik hükümlerinde
belirtilen koşullara uygun olarak başarı ile tamamlayan öğrencilere bu Yönetmeliğin 36 ncı
maddesinde belirtilen esaslara göre diploma verilir.

Öğretim süreleri
MADDE 7 – (1) Öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

duğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans
programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz yıl ve altı yıllık li-
sans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık prog-
ramlarında geçen süreler dâhil edilmez.

(2) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(3) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler, takip eden dönemde ala-
cakları derslerin AKTS başına düşen eğitim ücretini öderler.

(4) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zo-
runlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(5) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim
gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversi-
tenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bu-
lunmaması durumunda, talep etmeleri halinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler.

(6) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar hakkında; 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak öğrencilerin diploma alabil-
meleri için yabancı dil hazırlık programları dışında Üniversitede en az iki yıl öğretim görmüş
olmaları gerekir.

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 8 – (1) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde eğitim-öğretim dili

%70 Türkçe ve %30 İngilizce, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulunda ise %100 Türkçedir.

İngilizce yeterlik
MADDE 9 – (1) Öğretim dili tamamı İngilizce veya kısmi İngilizce (en az %30) olan

programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı İYS ile belir-
lenir.
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(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato ta-
rafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını
belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık
programına kaydedilir. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

(4) Türkçe eğitim veren programlarda İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak alı-
nabilir.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi
MADDE 10 – (1) Öğretim dili Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açıl-

maz. Ancak Senato tarafından belirlenen programlarda öğrencilerin talep etmeleri halinde ilgili
Fakültenin Fakülte Yönetim Kurulu kararına istinaden hazırlık bölümü tam ücretini ödemek
kaydıyla isteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alınabilir. İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eği-
tim gören öğrenciler başarısız olmaları halinde de kayıtlı oldukları programa devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar
MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde her yıl açılacak tüm bölüm/programlara

kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, ilgili akademik birimlerin ve Senatonun öne-
risi ile Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

Ücretler ve burslar
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin ödeyeceği yıllık eğitim-öğretim ücretleri, bu ücretlerin

ödeme süresi ve biçimi ile kontenjanların bursluluk oranı Mütevelli Heyeti tarafından belirle-
nir.

(2) Öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen
burs türleri ve koşulları ilgili burs yönergesinde ilan edilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarına öğrenci ka-

bulü; ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır.

Kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerinden birinde öğrenci olma hakkını kazanan

adaylar, ÖSYM başkanlığınca belirlenen süre içinde elektronik ortamda (e-devlet) veya şahsen
başvuru yaparak kaydını yaptırabilir. Şahsen yapılacak başvurularda adayın kendisi veya be-
lirlediği vekili aracılığı ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak kaydını kesinleştirmesi
gerekmektedir.

(2) Elektronik ortamda yapılacak kayıtlarda, kayıt işleminin kesinleşebilmesi için mali
hususların yerine getirilmiş olması ve Üniversitenin web sayfasında duyurmuş olduğu diğer
evrakların belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(4) Başvuru formunda belirtilen adres öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak kabul
edilir. Bu adresin değişmesi halinde, öğrenci değişikliği en geç on beş gün içinde bildirmek
zorundadır.
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(5) Belge ve bilgilerinde eksiklik, belgelerinde tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrenci-
lerin kayıtları iptal edilir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar geçersiz sayılır.

(6) Süresi içinde kesin kayıt yapmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrenciler
kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) Kaydını şahsen yaptıramayan adayların; mazeretlerini belgelemeleri halinde, 18 ya-
şından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noterden tayin ettikleri
vekilleri aracılığı ile kayıtları yapılabilir.

Akademik kayıt

MADDE 15 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-
vimde belirtilen süre içinde başvurarak kaydını yaptırır. Bu kayıt sırasında birinci sınıf ya da
hazırlık sınıfı öğrencileri, sınav sonuç belgesini, yabancı dil başarı belgesini ve mali yüküm-
lülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi, diğer tüm öğrenciler de mali yükümlülüklerini
yerine getirdiklerini ve akademik kayıt yapılmasında engel olmadığını gösteren belgeleri sun-
mak zorundadır. Aksi halde akademik kayıt yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(2) Öğrencinin, dönem kaydı yaptırmadığı dönemler öğrenim sürelerinden düşülür ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler; o dönemin belir-
tilen tarihlerinde dönem kaydı yaptırmak için geçmiş dönemlerden kalan ve kayıtlı olup da
ödenmeyen borçları ile ilgili döneme ait eğitim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler.
Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

(3) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin
başvuruları ilgili birimin yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli kabul edilenlerin ka-
yıtları yapılır. Mazeretler; tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü, heyet raporu
ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, trafik kazası durumunda sağlık raporu ve diğer belgeler
ile belgelendirilmesi halinde geçerlidir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü hakkında; ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

(2) Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları,
başvuru tarihleri Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. Yurt dışından kabul
edilecek öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mü-
tevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla kabul ve intibak

MADDE 17 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından
Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esas-
larına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş yoluyla kabul

MADDE 18 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapı-
lacak dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Özel öğrenciler
MADDE 19 – (1) Özel öğrenciler, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup,

farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık
ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim
kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder. Programların kabul ede-
ceği özel öğrenci kontenjanları ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu
öğrencilerin seçilme, ders alma, saydırma, AKTS ve kabul işlemleri, ilgili birimin yönetim ku-
rulunun önerisi üzerine Senatonun kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(3) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler ve özel öğrenciler

Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler,
Üniversitenin kendi öğrencilerine uyguladığı akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğren-
cilere diploma veya unvan verilmez, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğren-

ciye Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından akademik yıla ait ve üzerinde geçerlik süresi belir-
tilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir.

(2) Bu kart, üzerinde yazılı süre dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi ile de-
ğiştirilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder.

(3) Kaybedilen kartların yerine öğrencinin başvurusu üzerine yenisi verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Danışmanlık

Danışman
MADDE 21 – (1) Akademik danışmanlık işlemlerinin yürütülmesinde; 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 22 nci maddesinin (c) fıkrası ve 47 nci maddesinin (c) fıkrası uya-
rınca, her öğrencinin Üniversitedeki akademik programına girişinden itibaren ilişiği kesilinceye
kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim ve öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı
ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak üzere bölüm başkanlığının önerisi üzerine dekan ya
da müdür tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 22 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar, ikinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri
alınmak suretiyle Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla ke-
sinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadır-
lar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik yıl birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak

üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.
b) Eğitim süresi bir dönemde en az on dört hafta, bir öğretim yılında en az yirmi sekiz

haftadır.
c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dâhil edilmez.
ç) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz dönemi açılabilir.
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Eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 23 – (1) Eğitim ve öğretim programı, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarından oluşur.
(2) Lisans ve ön lisans programlarında yıllara veya yarıyıllara göre yer alacak ders ve

uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS değerleri ve saat sayıları, zorunlu, seçmeli ya da ön koşullu
olup olmadıkları bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayıyla
kesinleşir.

(3) Staj, tez gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin esasları ve varsa AKTS değerleri aka-
demik programda belirlenir.

Öğrenci ders programının belirlenmesi
MADDE 24 – (1) Üniversitede ders veya sınıf geçme ile ilgili esaslar ilgili kurulların

belirleyeceği ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.
(2) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları kayıtlı bulundukları bölüm

başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir. Seçmeli dersler öğrencinin danışmanının da onayı
alınarak Üniversite içinde verilen diğer derslerden seçilebilir.

(3) Bir ders için akademik nedenlerle birden fazla şube oluşturulması halinde bu şube-
lerdeki öğrenci sayısı ilgili kurulca belirlenir.

Derslerin AKTS değerleri
MADDE 25 – (1) Derslere AKTS’ye göre dersin toplam saati ve ders dışı çalışmalar

dikkate alınarak AKTS kredisi verilebilir.
Derslere devam
MADDE 26 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler derslerin devam koşulunu yerine getirmek zorundadır. Bu zorunluluğu
yerine getirmeyen öğrenci o dersin final sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan öğrencilerin raporlu geçirdikleri süre ve du-
rumları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Tek ders sınavı
MADDE 27 – (1) Mezuniyet için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, o dersin

koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla dönem sonu sınavlarını takip eden iki ay içinde tek ders sınavı açılır. Bu sınavda başarılı
olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre ücretini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tek-
rar edip etmeyeceği ve/veya sadece tek ders sınavına girip girmeyeceği hususlarında ilgili aka-
demik birimin yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik tak-
vimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri
fakülte/meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekir.

(3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına
giremez. Tek ders sınavında alınan son not geçerli olur.

ALTINI BÖLÜM
Notların Kesinleşmesi ve Sınav Sonuçları

Notların kesinleşmesi
MADDE 28 – (1) Her dönem ya da yılsonu notları öğretim elemanları tarafından dönem

sonu sınavlarını izleyen yedi işgünü içinde ilan edilir ve not listelerinin iki kopyası imzalanarak
bağlı bulundukları bölüm başkanlarına ve fakülte dekanlıklarına, ya da meslek yüksekokulu
müdürlüklerine verilir. Dekanlar ya da müdürler her döneme ait bütün not listelerinin orijinal
kopyalarını dönem sonu sınavlarını izleyen onbeş iş günü içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne
göndermek zorundadırlar.
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(2) Dönem ya da yılsonu notları verildikten sonra, ilgili kurul kararıyla notlarda yapılan
bütün düzeltmelerin de aynı şekilde dekanlıklar ya da müdürlüklerce yazıyla Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne bildirilmesi zorunludur.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler ara sınav veya dönem sonu sınavlarının sonuçlarına, mad-

di hata yönünden sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde itiraz edebi-
lirler. İtiraz ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa ya da meslek yüksekokulu mü-
dürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2)  İtirazın ilgili yönetim kurulunca haklı görülmesi halinde itirazın yapıldığı sınav kâ-
ğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü
içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa ya da mes-
lek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.

(3)  İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır.
Notlar
MADDE 30 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından

başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları ve katsayıları ile ilgili açıklamalar aşağıda
gösterilmiştir:

Başarı notu Katsayısı Puanı Açıklaması
AA 4,0 90-100 Pekiyi
BA 3,5 80-89 İyi
BB 3,0 70-79 Orta
CB 2,5 65-69 Orta altı
CC 2,0 60-64 Geçer
F 0,0 0-59 Başarısız

(2) Ayrıca, öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağı-
daki kısaltmalar ya da açıklamalar da kullanılabilir:

(3) Bunlardan;
a) S notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
c) NA: Devam koşulunu yerine getiremeyen öğrencilere verilir.
Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve İngilizce

eğitim yapan diğer üniversitelerden yaz öğretiminde ders alıp alamayacağı, YÖK Başkanlığının
belirlemiş olduğu esaslara göre düzenlenir. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve
AKTS hesaplamalarında ortalamaya katılır.

(2) Öğrencinin, öğrenci değişim programları uyarınca geçici olarak yurt dışında bir
yükseköğretim kurumuna gitmesi halinde, devam ettiği kurumdan almış olduğu notlar, ilgili
yönetim kurulu kararıyla öğrenim belgesinde gösterilir, öğrencilerin not ve AKTS hesaplama-
larında ortalamaya katılır.

Not ortalamaları
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her dönem ya da yılsonunda hesapla-

nan not ortalamaları ile belirlenir.
(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin AKTS değerinin dönem sonu notu kat-

sayısının çarpımı ile elde edilir.
(3) Dönemin not ortalaması, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam pua-

nın, aldığı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen or-
talama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü
ise ikinci hanedeki rakam bir üste tamamlanır.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2018 – Sayı : 30392



(4) Genel not ortalaması, hazırlık sınıfı hariç öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren
almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm programında geçerli olan derslerin tümü dikkate alı-
narak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bitirme Çalışması ve Staj

Bitirme çalışması
MADDE 33 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi

ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. İlgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Se-
nato, hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağını ve esaslarını karara bağlar.

Klinik uygulama/staj
MADDE 34 – (1) Klinik uygulama/staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik

bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışındaki bir kuru-
luşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Derecesi, Diploma, Çift Program ve Sertifika Programları

Mezuniyet derecesi
MADDE 35 – (1) Mezuniyet genel not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve bu or-

talama hesaplanırken alınan tüm dersler hesaba katılır.
(2) Ön lisans veya lisans eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabil-

meleri için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
(3) Öğrenimlerini disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilerden genel not ortala-

ması 3,50 ya da üstü olanlar yüksek onur, 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur listesine alınırlar.
(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçiş yoluyla gelen öğren-

cinin onur ve yüksek onur listelerine alınabilmeleri için, disiplin cezası almamış olması ve Üni-
versiteden en az öğrenim gördüğü programda mezuniyet için gerekli olan AKTS’ nin yarısı
kadar eşdeğeri ders almış ve genel not ortalamalarının 3,00 ya da 3,50 üstü olması gerekir.

Diploma
MADDE 36 – (1) Girdikleri programda eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan öğ-

rencilere diploma verilir. Diplomalarda yer alacak hususlar Senato kararı ile belirlenir.
(2) Lisans eğitimi ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda dekan ile Rektörün, ön li-

sans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda meslek yüksekokul müdürü ve Rektörün
imzası bulunur.

(3) Onur ve yüksek onur listesine alınan öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu
gösteren özel bir belge verilir.

Çift program ve sertifika programları
MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin çift programa kayıt olma ve bitirme esasları Senato

tarafından belirlenir. Senato, ilgili kurulların önerisi üzerine sertifika programları düzenlenme-
sine karar verebilir. Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt Dondurma
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği ve il-

gili fakülte yönetim kurulunun kararıyla bir dönem ya da bir yıl öğrenimine ara vermesine izin
verilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili
mazeretinin bulunması,
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b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-
lar nedeni ile öğrenime YÖK kararınca ara verilmesi,

c) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini, yurt dışına giriş
ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili fakülteye ibraz etmesi şartıyla belgelemesi,

d) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre, öğrencinin bu sıfatının kaldırılmasını ya da Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen
mahkûmiyet halinin bulunması,

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk halinin bulunması,
g) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilebilecek diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar

dışında bu haktan yararlanabilmeleri için birinci fıkrada belirtilen nedenlerin oluşumundan iti-
baren onbeş gün içinde fakülte dekanlığına/SHMYO Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması ge-
rekir. Bu başvurular yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıt donduran öğrencilere
Üniversiteye kayıt işlemleri için verdiği belgeler geri verilmez.

(3) Öğrenim süresince öğrencinin en fazla SHMYO programları için iki yarıyıl, diğer
fakülteler için dört yarıyıl kayıt dondurmasına izin verilir.

(4) Kayıt dondurma halinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci,
eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve sınavlara katılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz,
öğrenci belgesi alamaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim ve
öğretime devam eder.

(5) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci hakkında aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Öğrenci bir yarıyıl için izinli ise o yarıyıla ait ödemekle yükümlü olduğu ücretinin

%25’ ini ödemesi gerekir.
b) Öğrenci bir akademik yıl için izinli ise o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu

öğrenim ücretinin %25’ ini ödemesi gerekir.
c) Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinden fazlasını ödemiş ise, fazla

olan kısım öğrenciye iade edilir, eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir.
ç) Öğrencinin eşinin veya birinci derecede kan ya da sıhri hısımlarının acil hastalığı

halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belirtilmesi halinde, bu durumun öğrenci
tarafından belgelendirilmesi gerekir.

d) Öğrenci derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra
başvuruda bulunulursa öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir. Aksi halde kayıt dondurma
talebi işleme konulmaz. Kayıt dondurma dönemi için yatırılan öğrenim ücreti eğitime başla-
yacağı yıl ücretinden düşülür.

e) Öğrencinin herhangi bir sebeple ilişik kestiği takdirde ödemiş olduğu ücret iade edil-
mez.

f) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslar-
dan yararlanamazlar.
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Geçici ayrılmanın sona ermesi

MADDE 39 – (1) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda

normal dönem ya da yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bir yarıyıldan daha

uzun bir süre için izin alıp daha önce dönmek isteyenler dilekçe ile başvurmaları halinde, Üni-

versite Yönetim Kurulu kararıyla normal dönem kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine dönebilir.

Ancak, hastalık nedeniyle geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler, öğrenimlerine devam

edebilecek durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemek zorundadır.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde fakülte/meslek yüksekokul yönetim

kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin hastalığı sebebiyle öğrenimine/mesleğine devam edemeyeceğinin Devlet

ve/veya Üniversite Hastanelerinden alacakları heyet tarafından düzenlenmiş sağlık raporu ile

belgelendirilmesi.

c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direk-

törlüğü tarafından Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden yatay geçiş işlemleri

hariç sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi, öğ-

rencinin dosyasında saklanır.

(3) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi

durumunda, ücrete ilişkin olarak:

a) İlişik kesme talebi eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen derslerin

başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar ise, öğrencinin ödemekle yü-

kümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.

b) İlişik kesme talebi derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş günün-

den sonra ise ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

c) İlişik kesme işlemi sonunda ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinden fazlasını

ödemişse, fazla olan kısmı öğrenciye iade edilir, eksik kalan kısım var ise öğrencinin ödemesi

gerekir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin üniversiteye karşı herhangi bir borcunun

olmaması ve kendisine kullanım için üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı ha-

sarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezm-i

Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Tekno-

lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine 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) Merkez (ÇETEM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite (ÇOMÜ): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim teknolojileri alanında araştırma ve uygulama

yaparak eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne eğitim teknolojileri ile destek olmaya çalış-

maktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve uygulama yapmak.

b) 21 inci yüzyılın yenilik ve öğrenme becerileri olan eleştirel düşünme, iletişim, işbir-

liği ve yaratıcılığı öğrencilerin edinebilmesi için eğitim teknolojilerini kullanarak projeler yap-

mak.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2018 – Sayı : 30392



c) Öğrencilerin eğitim teknolojisi standartları olan yetkin öğrenen, dijital vatandaş, bil-

giyi düzenleyen, yaratıcı tasarımcı, bilişimsel düşünen, yaratıcı iletişimci ve global işbirlikçi

becerilerini edinebilmeleri için projeler yapmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, özel okullar ve kurumlar ile işbirliği yaparak eğitim

teknolojileri alanında projeler üretmek.

d) Faaliyet alanı ile ilgili çalışan uzmanlar ile birlikte çeşitli kurumlara eğitim teknolo-

jileri alanında danışmanlık yapmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili çalışan uzmanlar ile birlikte çeşitli kurumlara teknoloji des-

tekli/tabanlı öğretim materyali tasarlamak ve geliştirmek.

f) Eğitim teknolojileri alanında bilimsel ve eğitsel seminer, çalıştay ve benzeri etkin-

likler düzenlemek.

g) Yönetimde teknoloji kullanımı konusunda kurumlara destek olmak.

ğ) Üniversite ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki protokollerin gerçekleştirilme-

sinde eğitim teknolojileri alanında yürütücü olmak.

h) Üniversitenin çeşitli birimleri ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.

ı) Eğitim teknolojileri alanında farklı hedef kitlelere yönelik yüz yüze ve çevrimiçi ser-

tifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki Eğitim Fakültesi

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Mü-

dür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım, kırtasiye, tefrişat ve benzeri ihtiyaçla-

rını belirlemek ve Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sun-

mak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamaya koymak,

e) Müdür yardımcılarının seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

f) Yönetim kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

g) Merkezin, Üniversitenin akademik birimleri ve diğer kurumların birimleri ile koor-

dinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.
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Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektörün onayı ile

müdür yardımcıları görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da

görevi sonra erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün geçici olarak görevde bulunmadığı sürelerde Müdürün görevlendirmesi ile

Müdüre vekalet eder.

b) Müdürün Merkez ile ilgili verdiği görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Mü-

dür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Gö-

rev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin süresi bitmeden herhangi bir nedenle

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim

Kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en

az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile ola-

ğanüstü de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması du-

rumunda Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin yıllık çalışma planını hazırlamak,

c) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu düzenlemek,

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinin onbirinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortala-

masına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamının 30 ve üze-

rinde olması durumunda; akademik ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en

fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42

kredi alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci

en fazla 30 kredilik ders alabilir. Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında bulunan

güz döneminden devamını alıp da geçemediği dersi olan ve tek ders sınavına girerek mezun

olabilecek durumdaki öğrenciler de dahil olmak üzere bir defaya mahsus en fazla ilave iki ders,

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer aka-

demik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların belirlediği

kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Bir dersten devam sağ-

layan öğrenci, tekrar aynı dersi aldığında, uygulamalı derslerde devam koşulu aranır, teorik

derslerde devam koşulu aranmaz, uygulamalı teorik derslerde ise devam koşulu aranabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2014 29066

2- 15/9/2014 29120

3- 19/5/2015 29360

4- 9/7/2015 29411

5- 10/12/2015 29558

6- 20/3/2016 29659

7- 14/8/2016 29801

8- 22/11/2016 29896

9- 3/1/2017 29937

10- 13/2/2017 29978
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı

Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Düzey belirleme sınavı: Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez

kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önceki yıllardan başarısız olan öğrencilerin yabancı dil sevi-

yelerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğ-

renciler kayıt oldukları ilk yıl ve bir kez katılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler

ile daha önceki yıllardan başarısız olan öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey

belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre Türkiye

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen A1, A2 ve B1 dil seviyelerinden birine

yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların

puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve

Yüksekokulun internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2010 27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/9/2014 29116

2- 19/5/2015 29360

3- 12/9/2015 29473

4- 20/3/2016 29659

5- 26/10/2016 29869

6- 6/9/2017 30172
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/181983 
1 - İdarenin 
a) Adı : T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14     (06100) Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 312 458 55 00  
  Faks : 0 312 458 58 00 – 458 58 01 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Formalin, 600 Ton 
b) Teslim Yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları 
c) Teslim Tarihi  : İlk teslimata 1 Eylül 2018 tarihinde başlanılacak olup 

diğer teslimatlar fabrikaların verecekleri termin 
programına göre yapılacaktır.  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 02.05.2018 günü, saat 14.00  
4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 
dokümanı (KDV Dahil) TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 02.05.2018 günü, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No. 14    (06100) 
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günüdür.  

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3361/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/94 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3415/1-1 ————— 

Antalya 5. İş Mahkemesinin 2012/37 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3416/1-1 ————— 

Bakırköy 9. İş Mahkemesinin 2014/365 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3426/1-1 ————— 

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2014/921 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 3427/1-1 —— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. G20-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

04.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3385/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O. G20-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

04.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3386/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O. G19-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

04.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3387/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A. O. G19-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

04.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3388/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adana il sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/K/O34-b pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan Paşaoğlu-1 ve 
Paşaoğlu-2 lokasyon sahaları arası doğalgaz boru hattı için yolu için gerekli olan ancak, arazi 
maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması 
mümkün olmayan ve üzerinde Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el 
koyma kararı bulunan, Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 
745,34 m²'lik, 398 no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 
74,48 m²'lik, 401 no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 
247,39 m²'lik, 404 no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu 
parselin 260,74 m²'lik, 407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, İncirlik 
mahallesindeki 2244 no’lu parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, 
Sarıçam ilçesi, İncirlik mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 
594,94 m²'lik kısmı olmak üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 
20.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3358/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2018 – Sayı : 30392 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
–– Doçentlik Yönetmeliği
–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans

Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


