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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

ADLÎ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp

Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adlî Tıp Kurumu Başkanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Mart 2020
PAZAR

Sayı : 31055
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “binde beşi” ibaresi “binde üçü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde
biri esas alınarak” ibaresi “binde biri ile yüzde biri arasında şartnamede belirtilen oranda” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi

“Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Kültür ve Tu-

rizm Bakanı yürütür.
—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE 

ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı

ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî
burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek ama-
cıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğ-
renci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine
hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu

kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu, kısmi
resmî burslu ve resmî burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eği-
tim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde
ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla
dil öğrenimi gören Türk öğrencileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
314 ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bekleme süresi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans öğrenimi veya

lisansüstü öğrenim için kabul belgesi almak üzere öğrencilere verilen süreyi,
c) Burslu izin: Fiilen öğrenimde geçmeyen ancak resmî burslu veya kısmi resmî burslu

statüde sayılan süreyi,  
ç) Burssuz izin: Fiilen öğrenimde geçmeyen ve öğrenim süresinden sayılmayan süreyi,
d) Dil öğrenimi: Esas öğrenim için gerekli görülen yurt içi ve/veya yurt dışındaki dil

öğrenimini, 
e) Dönem: Bir yarıyılı,
f) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hâllerde görülen dil veya hazırlık öğreniminden sonra

başlayan öğrenimi,
g) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında göreceği esas öğrenime temel oluşturul-

ması veya eğitim sistemi farklılığından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla esas öğrenim
görülecek yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

ğ) İtiraz komisyonu: Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak ama-
cıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

h) Kılavuz: Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme, yerleştirme, öğrenim
süreci ve öğrenim sonrası sürece ilişkin esasları düzenleyen Bakanlıkça hazırlanan kılavuzu,

ı) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken karşılıksız
burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık
gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması,
kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle Bakanlık
veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul
ödemeleri karşılanan öğrenciyi, 

i) Koordinatör: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık
ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş arasında koordinasyonu sağlamak üzere adına
öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen, öncelikle 1416 sayılı Ka-
nun kapsamında öğrenim görmüş veya yurt dışı tecrübesi bulunan öğretim üyesini ya da kamu
kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilen en az daire başkanı unvanlı personeli,

j) Koordinatörlük: Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarda bu Yönetmelik
kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile koordinasyonun sağlanmasından sorumlu biri-
mi,

k) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yük-
seköğretimi,

l) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık
ve sanatta yeterlilik eğitimini,

m) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,
n) Öğrenim masrafı: Öğrencinin öğrenim görmeye hak kazandığı tarihten görev tale-

binde bulunduğu ya da hakkında tazminat işlemlerinin başlatıldığı tarihe kadar tebliğ uyarınca
Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından karşılanan tüm giderle-
rini,

o) Ön lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan
yükseköğretimi,

ö) Özel öğrenci: Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masraflarını, kendi im-
kânları ile karşılayan ya da öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve
kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,
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p) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına mecburî hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü
düzeyde öğrenime gönderilen ve öğrenim masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen ku-
rum ya da kuruluşça karşılanan öğrenciyi,

r) Resmî burslu öğrenci sistemi: Öğrencilerin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yü-
rütülmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan sistemi,

s) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim gör-
mekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım
ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım
ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil
eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık
hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil
masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım
ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi
bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

ş) Sözlü sınav: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin
belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan sözlü sınavı,

t) Sözlü sınav komisyonu: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek
öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

u) Staj: Öğrencilerin, öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak bilgi ve becerilerini artır-
mak amacıyla gerçekleştirdiği pratik çalışmayı,

ü) Tebliğ: Öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin esaslar hakkında Bakanlık ile Hazine
ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliği,

v) Yazılı sınav: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin
belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ya-
pılan yazılı sınavı,

y) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin meslekî gelişimini izlemek, alınacak
dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bu-
lunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen
en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,

z) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini,
bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluğunu,

aa) Yurt içi akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak ders-
ler, tez çalışmaları ve akademik süreçler ile adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun ih-
tiyaçlarıyla ilgili konularda bilgilendirme ve rehberlik yapmak, önerilerde bulunmak ve adına
öğrenim görülen kurum veya kuruluş ile öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak üzere adına
öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini veya yeterli
sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı durumlarda en az doktora derecesine sahip öğretim ele-
manını ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini veya ala-
nında uzman personeli,

bb) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi: Yükseköğrenim gör-
mek üzere yurt dışına gönderilen öğrencilerin taahhüt ve sorumluluklarını ihtiva eden ve örneği
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış senedi,

cc) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğreni-
mine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört
yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü

ifade eder.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                    1 Mart 2020 – Sayı : 31055



İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Esasları

Başvuru, seçme ve yerleştirme
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sı-

navla olur. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yazılı
sınav yerine kullanılabilir. Yazılı sınav yapılması hâlinde bu sınava ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlıkça belirlenerek ilan edilir.

(2) Başvuru yapacak adaylarda; ALES veya yazılı sınav puanının en az 75, lisans me-
zuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır.
İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday, ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı
ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak tercihleri ve puan üstünlüğüne
göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrı-
lır.

(3) Sözlü sınava çağrılan adaylar;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),
c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),
d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan)
yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Her adaya sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden
puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav
komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(4) ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile lisans me-
zuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı belirlenir. Yerleştirme puanı
70 ve üzeri olan adaylar, tercihleri ve puan üstünlüğüne göre kontenjanlara yerleştirilir. Boş
kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir. Puan eşitliği hâlinde yabancı dil puanı daha yük-
sek olan adaya öncelik verilir.

(5) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek üzere Ba-
kanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonu, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya dok-
tora derecesine sahip Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen
ilgili kurumun daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personeli
arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı ka-
dar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev
yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

(6) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan
itiraz komisyonları, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel veya doktora derecesine
sahip Bakanlık personeli ve/veya öğretim elemanları arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan
ve iki asıl üyeden oluşur.

(7) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü içinde
dilekçe ile yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar en geç on iş günü
içinde itiraz komisyonlarınca karara bağlanır.  İtirazlarla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça ya-
yımlanan kılavuzla belirlenir. 

(8) Sözlü sınav komisyonu ile itiraz komisyonları başkan ve üyeleri, kendilerinin veya
boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımla-
rının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(9) Yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili başvuru ve seçim esas-
larına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin diğer hususlar Ba-
kanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.
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(10) Yurt dışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin başvuru ve seçimine
ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça yayımlanan kılavuz ile ilan edilir.

Mecburi hizmeti bulunanlar
MADDE 6 – (1) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden daha önceki

öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle mecburi hizmetle yükümlü olanlar, öğrenime
başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini veya taksitle öde-
mede anlaştığını belgelendirmek zorundadır. Öğrenime başlayanlardan mecburi hizmetle yü-
kümlü olduğu tespit edilenlerin öğrencilik ile ilişikleri kesilir.

(2) Özel öğrenciliğinin tanınması için başvuranlardan mecburi hizmeti bulunanların bu
hizmeti yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya bu hizmetle-
rini ertelettiğini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Belge düzenleme, öğrencilik tanıma ve dosya açtırma
MADDE 7 – (1) Öğrencilik statüsü, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil ke-

falet senedi ve istenen belgelerin Bakanlıkça onaylandığı tarihte başlar.
(2) Öğrenciliği tanınanlar için Bakanlıkça öğrenci tanıma belgesi düzenlenir. Bu öğ-

rencilere Bakanlıkta birer öğrenci dosyası açılır ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya
üzerinden Bakanlık tarafından yürütülür. İş ve işlemlerin yürütülmesinde Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığı veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun uygun görüşü istenebilir.

(3) Öğrenciliği tanınanlardan, öğrenim giderleri kurumlarınca karşılananların Bakan-
lıktaki dosyaları bursluluğa hak kazandıkları tarihten itibaren adına öğrenim görülen kurum
veya kuruluşlara devredilir ve tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden adına öğrenim görülen
kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür. Bu kurum veya kuruluşlar, öğrencilerin mecburi
hizmetinin tamamlanması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar, öğrencilere ilişkin bilgileri her
yıl ocak ve temmuz ayları içinde Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

(4) Gerekli görülmesi hâlinde yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları
adına öğrenim gören öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri dışındaki iş ve iş-
lemleri Bakanlık tarafından adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlara devredilebilir.

(5) Özel öğrencilik statüsünün tanınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Özel öğrenci tanıma belgesi düzenlenmesi ve özel öğrencilerle ilgili diğer tüm iş ve işlemler yurt
dışı temsilciliklerince yürütülür. Özel öğrenciliği tanınanlara yurt dışı temsilciliklerince birer özel
öğrenci dosyası açılır ve bu öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden yürütülür.

(6) Öğrenimlerine devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere ve özel öğrencilere
yurt dışı temsilciliklerince herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez. Öğrencilerin, Bakanlıkça
belirlenen vize türüyle yurt dışında öğrenim görmesi esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Süreçlerine İlişkin Hükümler

Öğrenim süreleri ve uzatımlar
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin normal öğrenim süreleri dil öğrenimi için bir yıla kadar,

lisans öğrenimi için programlarında gösterilen süreler kadar, lisansüstü öğrenim için ise öğre-
nim görülen ülkelerin eğitim süreleri dikkate alınarak yüksek lisans öğrenimi için en fazla iki
yıl, doktora öğrenimi için en fazla dört yıl olarak belirlenir. Ancak öğrencilerden, eğitim sis-
temlerindeki yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle belirtilen sürelere uygunluk göstermeyen
veya öğrenimin daha kısa sürede tamamlandığı ülke, yükseköğretim kurumu ve/veya prog-
ramlarda öğrenim görenler için öğrenim süreleri ilgili ülkedeki yurt dışı temsilciliğinden alı-
nacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya ku-
ruluşça farklı olarak belirlenebilir.
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(2) Öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrenim görülen ülke, yükseköğretim kurumu ve/ve-
ya programların eğitim süreleri dikkate alınarak, eğitim durumuna bağlı geçerli bir özre dayalı
olmak ve uzatılma talebi istenen öğrenim döneminin başlamasından en az iki ay öncesinde
başvurmak kaydıyla azami;

a) Dil öğreniminde altı aya kadar burslu, 
b) Lisans öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz,
c) Yüksek lisans öğreniminde altı aya kadar burslu, altı aya kadar burssuz,
ç) Doktora öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz 
statüde Bakanlık tarafından veya Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya

kuruluşa bilgi verilmek kaydıyla yurt dışı temsilcilikleri tarafından uzatılabilir.
Dil öğrenimi
MADDE 9 – (1) Dil öğrenimi, esas öğrenim öncesinde yurt içi ve/veya yurt dışında

verilebilir. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olanlara, anılan dil
ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak seviye
tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimine ilişkin esaslar Bakanlıkça yayımlanan usul ve
esaslarla belirlenir.

Hazırlık öğrenimi
MADDE 10 – (1) Esas öğrenimlerini görecekleri veya gördükleri yükseköğretim ku-

rumlarınca hazırlık öğrenimi görmeleri zorunlu tutulan ve bu durumu belgelendiren öğrencilere,
yurt dışı temsilciliğinin uygun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen
kurum veya kuruluşça en fazla bir yıl izin verilebilir.

(2) Hazırlık öğrenimi taleplerinin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce Bakanlığa
veya yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Ancak öğrenim gördüğü
ülke, yükseköğretim kurumu veya programdan kaynaklı olarak taleplerini zamanında bildire-
meyen öğrencilerin, bu taleplerini öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay
içinde bildirmeleri gerekir.  Belirtilen süre içinde bildirilmeyen hazırlık öğrenimi talepleri, kul-
lanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu durumdaki öğrencilere ayrıca
herhangi bir süre verilmez.

Koordinatörlük kurulması, koordinatör ve yurt içi akademik danışman atanması 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek ve Bakanlık

ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından
“YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü” ismiyle koordinatörlük birimi kurulur. Kurum adına
yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin kurum genelinde Ba-
kanlık ve kurumun hedefleri doğrultusunda yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyet-
lerden koordinatörlük sorumludur. Koordinatörlük tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bu-
lunarak burs programının etkinliğini artırmaya çalışır, kurum adına öğrenim gören öğrenciler
için oryantasyon faaliyetleri düzenler, yurt içi akademik danışmanlarla koordinasyonu sağlar
ve öğrencilerin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Koordinatör; yükseköğretim kurumlarında ilgili rektör yardımcısına, kamu kurum
veya kuruluşlarında ise ilgili birim amirine bağlı olarak görev yapar. İhtiyaç duyulması hâlinde
koordinatöre yardımcı olmak üzere koordinatörlüğe personel görevlendirilebilir.

(3) Koordinatör, birinci fıkrayla koordinatörlük birimine verilen görevler ile zorunlu
ve/veya yurt içi akademik danışman görevlendirilmesinin henüz yapılmadığı durumlarda, ilgili
birim veya bölümün görüşünü alarak yurt içi akademik danışmanın görevlerini yerine getir-
mekle yükümlüdür. 

(4) Adına öğrenim görülecek yükseköğretim kurumları ile kamu kurum veya kuruluşları
tarafından görevlendirilen yurt içi akademik danışmana ilişkin bilgiler, bursluluğa hak kazanan
öğrencilere ilişkin bilgilerin bu kurumlara bildirildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Ba-
kanlığa bildirilir.
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(5) Yükseköğretim kurumları adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için zo-
runlu hâllerde Bakanlık ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından diğer yüksek-
öğretim kurumlarından en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı yurt içi akademik
danışman olarak görevlendirilebilir.

(6) Yurt içi akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrencileri kurum, birim ve/veya bölüm hakkında bilgilendirmek.
b) Öğrencilere meslekî açıdan rehberlik yapmak.
c) Öğrencilerin akademik gelişim raporlarını değerlendirmek.
ç) Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alma sürecinde kurumun ihtiyaçları doğrultu-

sunda öğrencilere rehberlik yapmak.
d) Öğrencilerin yurt dışı öğrenime başlama sürecinde görüş bildirmek. 
e) Öğrencilerin yurt dışındaki öğrenim aşamalarını ve alacağı dersleri gösteren öğrenim

planları hakkında görüş bildirmek.
f) Öğrencilerin niyet mektubu, araştırma ve tez önerilerinin hazırlanması ile tez ve ça-

lışma konularının kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi hususlarında rehberlik yap-
mak.

(7) Koordinatör veya yurt içi akademik danışman değişikliği hâlinde görevlendirilecek
kişiler en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirilir.

(8) Koordinatör ve yurt içi akademik danışmanın görevlerini bu Yönetmeliğin amacına
uygun olarak yerine getirmesinden yükseköğretim kurumlarında ilgili rektör yardımcısı, kamu
kurum veya kuruluşlarında ise ilgili birim amiri sorumludur.

Öğrenim planı
MADDE 12 – (1) Esas öğrenimine başlayan öğrencilerin aldığı ders ve krediler hak-

kında bilgiler ihtiva eden ve Bakanlıkça hazırlanan forma uygun olarak düzenlenen öğrenim
planı en geç iki ay içinde Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa gönderilir.

(2) Öğrenim planı öğrenim süresi bakımından eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri, ders
içeriği bakımından ise yurt içi akademik danışman veya zorunlu hâllerde koordinatör tarafından
incelenerek Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa görüş bildirilir. Ba-
kanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş öğrenim planını onaylayabilir, redde-
debilir veya öğrencilerden düzeltme isteyebilir. Öğrenciler, Bakanlık ya da adına öğrenim gö-
rülen kurum veya kuruluş tarafından onaylanan öğrenim planına dayalı olarak öğrenimlerine
devam ederler.

(3) Öğrenim planları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun iz-
niyle değiştirilebilir.

Staj, tez ve alan çalışmaları ve bilimsel etkinliklere katılım
MADDE 13 – (1) Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri esnasında öğ-

renim gördükleri konularla ilgili olarak teknik bilgi ve görgülerini artırmak ve süresi üç ayı aş-
mamak üzere bulundukları ülkelerde veya zorunlu hâllerde diğer ülkelerdeki kurum veya ku-
ruluşlarda staj yapmalarına eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, bunların bulunmadığı ülke-
lerde ise Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça izin verilebilir. 

(2) Tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını en geç bir
ay öncesinde sunmak kaydıyla öğrencilere eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, bunların bu-
lunmadığı ülkelerde ise Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça izin ve-
rilebilir.

(3) Öğrencilerden öğrenim alanıyla ilgili seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya
katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve ben-
zeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri zorunlu görülenlere en az bir ay önceden başvurmaları hâ-
linde eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince izin verilebilir ve durumları Bakanlığa bildirilir.
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Bunların bulunmadığı yerlerde ise bu işlemler Bakanlıkça yapılır. Bu öğrencilerin yapılan ça-
lışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen veya eğitim müşavirlikleri/ataşelik-
lerince ya da Bakanlıkça onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Yasal veya kurumsal bir engel olmaması hâlinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölü-
mü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölü-
müne çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibarenin
yazılması zorunludur.

Üst öğrenim izni
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayarak yurt dışındaki öğrenim-

lerine bir üst seviyede devam etmek isteyen öğrencilerden;
a) Altı aydan fazla süre uzatımı almamış olanlara resmî burslu, kısmi resmî burslu veya

resmî burssuz statüde,
b) Altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara ise öğrenim gördüğü yükseköğretim ku-

rumundan veya bu kurum aracılığıyla tüm öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak miktarda
karşılıksız burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olmak kaydıyla yalnızca resmî
burssuz statüde

Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça üst öğrenime devam
etme izni verilebilir. Gerekli görülmesi hâlinde eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinin görüşü de
alınabilir. Öğrenim sürelerinin değerlendirilmesinde 8 inci maddede belirtilen süreler esas alı-
nır.

Öğrenim seviyesi değişikliği
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin esas öğrenim seviyelerinin değiştirilmesini gerektiren

zorunlu hâllerde Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır. 
(2) Öğrencilerin yüksek lisans veya doktora derecesi ile tamamlayamadıkları öğrenim

seviyesinde kullandıkları süreler, devam edecekleri yeni öğrenim seviyesinde kullanılmış sa-
yılarak süre hesabında dikkate alınır. 

Statü değişikliği
MADDE 16 – (1) Yurt dışı temsilcilikleri, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci mad-

desine uyan özel öğrencilerden öğrenci statüsüne geçmek isteyenlerin başvurularını, bu konu-
daki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden
öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

Alan, yükseköğretim kurumu ve ülke değişikliği
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri alan, yükseköğretim kurumu veya

ülkenin değiştirilmesi konularında Bakanlığın ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuru-
luşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak değişikliğin zorunlu
görüldüğü hâllerde, en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

(2) Değişiklik talebi uygun görülen öğrenciler, öğrenimlerine ara verdikleri sürelerde
burssuz izinli sayılırlar.

Doktora sonrası çalışma izni
MADDE 18 – (1) Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu

bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili ya da akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma
yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, yurt dışı temsilciliğinin görüşü
üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmî burssuz
statüde doktora sonrası çalışma izni verilebilir. Bu süre resmî burssuz statüde en fazla bir yıla
kadar uzatılabilir.

(2) Doktora sonrası çalışma izni verilebilmesi için mezuniyet tarihinden itibaren en geç
iki ay içinde Bakanlığa başvurulması gereklidir. Bu süre aşıldıktan sonra yapılan başvurular
dikkate alınmaz.
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Öğrenim durumunun izlenmesi
MADDE 19 – (1) Öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt belgelerini eğitim-öğretim yılı

başında, başarı durum belgelerini ise eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili yurt dışı temsilciliğine
ve/veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermeleri zorunludur.

(2) Öğrenciler yaptıkları akademik çalışmalarla ilgili raporlarını yurt dışı akademik da-
nışmanlarına ve/veya öğrenim görülen bölüme onaylatarak her yıl ocak ve haziran ayları içinde
Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşa sunmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzinler, Malî Hükümler, Askerlik ve İlişik Kesme

İzin ve öğrenim yerinden ayrılış ve dönüş
MADDE 20 – (1) Öğrencilere yurt dışında göreceği öğrenime ilişkin kabul alma süre-

cinde en fazla altı aya kadar bekleme süresi verilebilir.  Zorunlu hâllerde bu süre altı ay daha
Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça uzatılabilir. Bu süreler içinde
kabul alamayanlar ile en geç bekleme süresini takip eden eğitim-öğretim yılı içinde öğrenime
başlamayanların bursluluk hakları iptal edilir. Bekleme sürelerinin başlangıcında bursluluğa
hak kazanma,  bir önceki öğrenimi tamamlama ya da bu öğrenimden ayrılma tarihi esas alınır.
Bekleme sürelerinde öğrenciler burssuz izinli sayılır.

(2) Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, aynı eğitim-öğretim yılı
içinde iki aya kadar olan süreler için Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya ku-
ruluşa bildirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. İki
ayı geçen her türlü izin yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim
görülen kurum veya kuruluşça verilebilir. 

(3) Öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini yurt dışı temsilciliğine
bildirmek zorundadırlar.

(4) Askerlik hizmetini yerine getiren erkek öğrenciler, doğum yapan kadın öğrenciler,
uzun süreli sağlık kurulu raporuyla belgelenen hastalık sebebiyle öğrenimine devam edemeyen
öğrenciler ile Bakanlıkça uygun görülen gerekçelerle burssuz izinli sayılan öğrencilerin izinde
geçen süreleri öğrenim sürelerine eklenir. 

(5) Yurt dışında öğrenimlerine devam eden resmî burslu ve kısmi resmî burslu kadın
öğrencilere, istekleri üzerine doğumdan önce azami sekiz hafta ve doğumdan itibaren azami
sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftaya kadar burslu izin verilir. Ayrıca beklenen doğum
tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun öğrenim görmeye uygun olduğunu
doktor raporuyla belgeleyen kadın öğrenci, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar
öğrenimine devam edebilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak öğrenim gör-
düğü süreler doğum sonrası burslu izin süresine eklenir. Bu öğrencilere burslu izin süresinin
bitiminden itibaren istekleri üzerine on iki aya kadar burssuz izin verilir. Doğum yapan resmî
burssuz kadın öğrencilere istekleri üzerine resmî burslu ve kısmi resmî burslu öğrenciler için
uygulanan süreleri geçmemek üzere burssuz izin verilir. İzinde geçen süreler öğrenim sürelerine
eklenir.

Sağlık sorunları nedeniyle öğrenimin sürdürülememesi
MADDE 21 – (1) Ruh veya beden sağlığının öğrenimini sürdürmesine imkân tanıma-

dığını, yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınmış
sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrencilerin durumuna ilişkin olarak gerekli görülmesi
hâlinde yurt dışı temsilciliği, öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu ve/veya Ba-
kanlıkça uygun görülen ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan destekleyici belgeler istenir.

(2) Bakanlığa ibraz edilen sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sağlık sorununun nite-
liğine göre öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilebilir. Bu süre sonunda öğrencinin sağlık
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durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite has-
tanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenir. Gerekli görülmesi hâlinde ise bu
rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilir.

(3) Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde birinci ve/veya ikinci fıkra uyarınca
öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin öğrencilikle ilişiği kesilir. Bu ki-
şilerden tahsil masrafı istenmez ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı olarak mecburi
hizmetle yükümlü tutulmaz ve bu kişilere herhangi bir görev verilmez.

(4) İkinci fıkrada belirtilen süreler içinde veya sonunda gördüğü tedavi sonucu yurt dı-
şında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki
öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekir. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim
masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler.

Aylıksız izin verilen memurlar
MADDE 22 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken 1416 sayılı

Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca ku-
rumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi
hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndük-
ten sonra, adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun ilgili kadrolarına en geç altı ay içinde
naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine
dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. 

(2) Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, görev talep dilekçelerini 34
üncü maddede belirtilen usule uygun olarak adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa ver-
mek zorundadır. Bu usule uygun olarak görev talebinde bulunmayan öğrenciler ve/veya aylıksız
izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde aylıksız izinli olduğu kuruma dön-
mediği için memuriyetten çekilmiş sayılanlar kendileri için yapılan masrafları faizleriyle bir-
likte ödemekle yükümlüdür. Aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına dönen öğrencilerin
bu durumlarının, öğrenci ve ilgili kurum tarafından derhal Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(3) Öğrenim süreleri Bakanlık tarafından uzatılan öğrencilerden, öğrenim sürelerinin
uzatıldığını gösterir belgenin ekli olduğu dilekçeyle kadrolarının bulunduğu kurumlara başvu-
ranların aylıksız izin süreleri, kurumlarında göreve başlamalarına gerek olmaksızın, kadrola-
rının bulunduğu kurumlar tarafından uzatılır.

(4) Bu madde kapsamında aylıksız izin verilen öğrencilerin mecburi hizmet süreleri,
öğrenimlerini yasal süre içinde başarıyla tamamlayıp aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadro-
larına döndükleri tarihten itibaren başlar.

(5) Bu madde kapsamında bulunan öğrencilerden yurt dışında öğrenime başlayanlar,
yurt dışındaki üniversitelerden kabul almak üzere izinli sayıldıkları bekleme süreleri dışında
aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarında görev yapamazlar. Bekleme sürelerinin dışında
kadrolarının bulunduğu kurumlarda görev yapan öğrenciler; Bakanlık ve/veya adına öğrenim
görülen kurum veya kuruluş tarafından bu süreler içinde kendileri için yapılan masrafları faiz-
leriyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

Öğrencilerle ilgili ödenekler
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, tedavi ve diğer

giderleri her yıl yeniden düzenlenen tebliğe göre ödenir.
Yurt içi aylığı
MADDE 24 – (1) Resmî burslu ve kısmi resmî burslu öğrencilerden yurt içinde dil öğ-

renimi görenlere öğrenimleri süresince; yurt dışından burslu izinli olarak ya da tez çalışması
yapmak üzere aynı yıl içinde aralıklı olarak toplam altmış günden fazla yurt içinde kalanlara
ise yurt içinde kaldıkları altmış birinci günden itibaren yurt dışındaki öğrenim kurumlarına dö-
nene kadar tebliğde belirtilen yurt içi aylığı ödenir.
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Görev talebinde bulunanlara yapılan ödeme
MADDE 25 – (1) Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep

edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, üç aydan fazla olmamak
üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar
aylık ödeme yapılır.

Öğrenim görülen kurumlardan karşılıksız burs sağlama
MADDE 26 – (1) Resmî burslu öğrencilerden öğrenim gördükleri yükseköğretim ku-

rumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti sağlayanlar, öğre-
nimlerine resmî burslu statüde devam edebilirler. Bu öğrenciler istemeleri hâlinde kısmi resmî
burslu veya resmî burssuz statüye geçebilirler. Resmî burssuz statüde geçirilen süreler, mecburi
hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Kısmi resmî burslu statüye geçen öğrencilerin sağladığı karşılıksız burs veya asis-
tanlık ücreti miktarlarının tebliğde belirtilen miktarlardan az olması durumunda aradaki fark,
öğrencilerin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuru-
luşça tamamlanabilir. Bu durumda mecburi hizmet süresi hesaplama esaslarına göre değerlen-
dirme yapılır.

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık giderleri
MADDE 27 – (1) Resmî burslu veya kısmi resmî burslu öğrencilerin bakmakla yü-

kümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık giderleri, sürekli görevle yurt dışına gönderilen devlet
memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde
ilgili kamu kurum veya kuruluşlarınca karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin esaslar tebliğ ile düzenlenir.
Askerlik işlemleri
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri öğrenime başladıktan

sonra Bakanlıkça veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça yürütülür.
(2) Özel öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurt dışı temsilciliklerince yürütülür.
(3) Öğrenciler ve özel öğrencilerin öğrenim sürelerinde ve öğrenim sürelerinin uzatı-

mında 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununda belirtilen azami yaş sınırı aşıla-
maz.

Askerlik sebebiyle ilişik kesme
MADDE 29 – (1) Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili ka-

nunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelen öğrencilerden, askerlik hizmetini yerine getirme-
yenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir ve haklarında 38 inci madde hükümlerine göre işlem ya-
pılır. 

Devamsızlık veya başarısızlık sebebiyle ilişik kesme
MADDE 30 – (1) Öğrenim gören öğrencilerden;
a) Öğrenimini belirlenen sürelerde tamamlayamayan,
b) Öğrenimden vazgeçen,
c) Öğrenim kurumuna devam etmeyen,
ç) Üst üste iki yıl başarısız duruma düşenlerin
yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum

veya kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.
Öğrenim gördüğü ülkeden izinsiz ayrılma
MADDE 31 – (1) Aynı yıl içinde iki ayı aşan süreler için yurt dışı temsilciliğinin teklifi

üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluştan izin almadan öğrenim
yerinden ayrılan ve/veya izinli olarak bulunduğu süre sonunda öğrenim yerine dönmeyen öğ-
rencilere izinsiz oldukları sürelerde burs ödenmez. Öğrenim süreleri içinde fiilin tekrarlanması
hâlinde 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılabilir.
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Mevzuata aykırı hareketler ile diğer sebeplerden dolayı ilişik kesme
MADDE 32 – (1) Öğrencilerden;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette

bulunanların,
b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit

faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı öğrenim kuru-

muyla ilişiği kesilenlerin,
ç) Bölgesinde bulunduğu yurt dışı temsilciliğinin talimatını dinlememekte ısrar eden-

lerin,
d) Akademik çalışmalarını engelleyici nitelikte gelir getirici bir işle meşgul olanların,
e) Bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı hak-

larında hapis cezasına mahkûmiyet kararı verilenlerin,
f) Bu Yönetmelik hükümlerine ve yüklenme senedi/taahhütname esaslarına aykırı ha-

reket edenlerin
yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum

ve kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.
(2) Bakanlık kararının ilgiliye yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren verilen karara beş

işgünü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmezse verilen karar kesinleşir.
İtiraz hâlinde, Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş beş işgünü içinde
dosya üzerinde yapacağı inceleme sonucunda, verilen kararı onaylayabilir veya kaldırabilir. 

(3) Bu Yönetmelikte sayılan öğrencilikle ilişik kesmeyi gerektiren fiillere nitelik ve
ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlerin de öğrencilikle ilişikleri kesilir.

İlişik kesmenin bildirilmesi ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi
MADDE 33 – (1) İlişiği kesilen öğrencilere bu durum Bakanlıkça ya da yurt dışı tem-

silciliklerince bildirilir.
(2) İlişiği kesilen öğrencilerin durumları hakkında Bakanlıkça ya da adına öğrenim gö-

rülen kurum veya kuruluşça ilgili kurumlara bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İstihdam ve Tazminata İlişkin Hükümler

İstihdam
MADDE 34 – (1) Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mec-

buri hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra
mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili
kadrolarına atanır.

(2) Bakanlıkta istihdam edilmek üzere Bakanlık adına ve hesabına yurt dışına gönde-
rilenler, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yü-
kümlülüklerini ifa etmek üzere Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

(3) Adına öğrenim görülen yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına
ataması gerçekleştirilenler, yasal süresi içinde göreve başlamak zorundadırlar. Göreve başla-
mayanlar öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler.

(4) Yurt dışındaki öğrenimlerini yasal süresi içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler,
öğrenimlerini tamamladıkları tarihten itibaren en geç iki ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan
alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim
görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve/veya
doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetini Bakanlığa ve adı-
na öğrenim görülen kurum veya kuruluşa teslim etmek zorundadır.
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(5) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar görev talebinde bulunan öğrencileri
başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ihtisasları dâhilinde göreve başlatmakla yü-
kümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar öğrencilerin görev talebi başvurularını, başvuru tarihinden
itibaren en geç on beş gün içinde; göreve başlamalarını ise hizmet cetveliyle birlikte göreve
başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.   

Yurt dışı eğitim sürelerinin çalışma sürelerinden sayılması
MADDE 35 – (1) Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında

lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında
azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas ola-
cak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri öğrencilerin mecburi hizmetlerini ifa
ettiği kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

Mecburi hizmet sürelerinin hesaplanması
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin

yapıldığı öğrenim süreleri kadar,
b) Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemele-

rinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler.
Mecburi hizmet devri
MADDE 37 – (1) Yükseköğretim kurumları adına ve Bakanlık hesabına lisansüstü öğ-

renim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin yükseköğretim kurumları ile kamu kurum
ve kuruluşlarına devrine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakan-
lıkça karar verilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet
yükümlülüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine Bakan-
lıkça karar verilir.

Tazminat
MADDE 38 – (1) Öğrencilerden;
a) Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar,
b) Öğrenimlerinden vazgeçenler,
c) Öğrenimlerini tamamladıktan sonra iki ay içinde görev talep etmeyenler,
ç) Atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve yasal süresi içinde başlamayanlar,
d) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümlerine uyma-

yanlar,
e) Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet me-

murluğundan ihraç edilenler,
f) Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle

yükümlüdür.
(2) Öğrenim masrafları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

ek 34 üncü maddesine göre tahsil edilir. Uygulanan faiz oranları ise 4/12/1984 tarihli ve 3095
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstatistiki bilgiler
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin öğrenim durumları ve özel öğrencilerle ilgili istatistiki

bilgiler, Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek her yıl aralık ayı sonuna kadar ilgili yurt dışı
temsilcilikleri tarafından Bakanlığa gönderilir.
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(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin öğ-
renimlerine ilişkin istatistiki bilgiler her yıl aralık ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan
forma işlenerek adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından Bakanlığa gönderilir.

Elektronik ortam
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamlarda

da yürütülebilir. Resmî Burslu Öğrenci Sisteminde düzenlenen belgeler, elektronik ortamda
düzenlenen güvenli elektronik imzalı resmî belgeler ile aynı hukukî değere sahiptir.

(2) İlgili mevzuatta aksi bir hüküm bulunmadıkça e-Devlet Kapısı üzerinden alınan
belgeler, bu belgelere kaynaklık eden idarelerden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere
sahiptir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin

giderilmesinde Bakanlık yetkilidir.
(2) Eğitim müşavirliği veya ataşeliğinin bulunmadığı yerlerde öğrenim gören öğrenci-

lerin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri Bakanlıkça ya da gerekli görülmesi hâlinde
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluğu aracılığıyla yürütülebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 2/10/2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bursluluğa

hak kazanan öğrenciler hakkında 42 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasındaki süreler uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak
üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza
akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal
görünür gücüne kadar olabilir. Kurulu gücü 50 MW ve üzeri olan üretim tesislerinin bağlantısı
iletim seviyesinden yapılır. Transformatör merkezlerinde yer alan fiderlerin ve transformatör
kapasitesinin verimli kullanılması için; fider tahsis talepleri, fider yüklenme durumları göz
önüne alınarak dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılır. Teknik gereksinim halinde
TEİAŞ tarafından transformatör merkezinde gerekli fider değişikliği ve/veya düzenlemesi ilgili
dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye bildirilir. 10 MW’ın altındaki üretim tesisleri için müstakil
fider tahsisi yapılmaz. Bununla beraber, 10 MW altında kurulu gücü olan ve en yakın bağlantı
noktası bir transformatör merkezi olan üretim tesisleri için yakınlarda bağlanılabilecek dağıtım
sistemine ait bir nokta olmaması, söz konusu transformatör merkezinde kullanılabilecek bir fi-
der bulunması, söz konusu fiderin ileride dağıtım şirketlerince kullanılma olasılığının bulun-
maması ve dağıtım şirketinin de uygun görüşü alınması halinde müstakil fider tahsisi yapıla-
bilir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV

İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans mezunlarının atanmalarına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mülga geçici 2 nci madde kapsamında başvurmuş olup bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kadrolara atama işlemleri devam eden veya ta-

mamlanmış olan tezsiz yüksek lisans mezunlarının atamaları üç yıllık süre için yapılır. Bu kap-

samda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını

tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamam-

layamayanların yeniden ataması yapılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2014 29013 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/7/2014 29058
2- 7/5/2015 29348
3- 30/7/2016 29786
4- 22/4/2017 30046
5- 26/11/2017 30252

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2018 30590

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2019 30907
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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

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

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini, 
e) Üniversite çalışanları: Bahçeşehir Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanları ile

idari kadrodaki personeli,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve gelecek bek-

lentileri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uy-
gulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağ-
lamak amacıyla Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek is-
tedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik
bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kay-
nakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer
danışmanlığı ve yönetimi alanında araştırmalar yapmak.
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d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını
ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde
Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak vermek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme
çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yö-
nelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını

artırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stra-
tejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan
önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı
danışmanlık ve koçluk hizmeti vermek.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağ-
layacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve
tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkez-
leri ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç) Üniversitenin öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve
test dışı tekniklerin uygulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burs-
lar ile lisansüstü programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama ve yönetimi faaliyetleri ile ilgili çalışan öğ-
renci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütül-
mesini sağlamak.

f) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil top-
lum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri
gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

g) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek
ve Üniversitenin öğrencilerini iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek Üniversitenin
öğrencilerinin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ğ) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

h) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki
araştırmaları ve projeleri izlemek.

ı) Üniversitenin Kampüsüm İş Yerim Eğitim Modeli (CO-OP) ve uygulamalarını oluş-
turulacak alt birimler veya faaliyeti yürüten mevcut birimlerle koordineli olarak yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli üniversite çalışanları arasından, Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-

sından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisine vekalet
bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,

toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çer-

çevesinde uygulanmasını sağlamak.
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkez bun̈yesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin

koordinasyonunu sağlamak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sun-
mak.

(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcılarından biri ve Üniversi-

tenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak
üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rek-
tör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği
durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amaçlarına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara

uygun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.
b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.
ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri

değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve kariyer temsilcileri konusunda Rektöre öneride

bulunmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer

üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından,
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok yedi
üyeden oluşur.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantı-

larda çoğunluk koşulu aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez alt birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme, işbirliği ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çer-

çevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin
çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan alt birimler ve proje grupları kurulabilir.

Kariyer temsilcileri
MADDE 15 – (1) Kariyer temsilcileri, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda

Rektör tarafından her fakülteden üç yıl için görevlendirilecek kariyer danışmanı veya kariyer
koçlarından oluşur.

Kariyer temsilcilerinin görevleri
MADDE 16 – (1) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin öğrencilerinin kariyer gelişimlerine

destek olmak ve onlara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş-
birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör
tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçe-
şehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci madde-
sinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
altıncı cümle eklenmiştir.
“İntibak edilen derslerin genel not ortalaması (1.80/4.00’ten) az olamaz.”
“Öğrencinin kayıt olduğu programa başlamadan önceki eğitiminde aldığı derslerin muafiyeti,
tek defada ve kayıt olduğu programa başlama sürecinde tamamlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya aranmakta ol-
duğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilerin kayıt dondurmalarına izin verilmez. Tutukluluğu
takipsizlik kararı ile veya beraat etmek suretiyle sona eren öğrenciler geçen süre için izinli sa-
yılır. Tutuklu geçen süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre için herhangi bir öğ-
renim ücreti alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin bu notları dersin final sınavından en geç bir hafta
önce sisteme girilir ve bu notu alan öğrenciler dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem
sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verilemez.”

“(2)  Daha önce devam koşulu yerine getirilen bir dersin (NA dışında bir harf notu alı-
nan) ilerideki herhangi bir dönemde tekrarlanması durumunda o derse ilişkin devam şartı aran-
maz.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına ilk cümleden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“Yazılı sınavlar (uzaktan, karma veya yüz yüze verilen dersler için) elektronik ortamda yapı-
labilir.”

“(7) Final sınavlarına girme hakkı olduğu halde, final ve bütünleme sınavlarını kapsa-
yan, süreklilik arz eden, haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili akademik birimlerin yönetim kurul-
larınca kabul edilen öğrencilere, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda, ilgili derslere kayıt yap-
tırmadan, bir defaya mahsus olmak üzere final ve şartları sağlaması durumunda bütünleme sı-
nav hakkı verilir. Bu sınavlarda aldığı notlar, sınavına giremediği yarıyıldaki dersin notu olarak
işlenerek hesaba katılır ve ilgili not baremlerine göre son notu oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders Başarı Notu A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F NA

Katsayı Karşılığı 4,00 3,67 3,33 3,00 2,67 2,33 2,00 1,67 1,33 1,00 0,00 0,00”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “beş iş günü” ibareleri “üç iş günü” olarak değiştirilmiştir.

1 Mart 2020 – Sayı : 31055                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenciler, yaz/yarıyıl/yıl final ve bütünleme sınav so-
nuçları ilan edildikten sonra üç iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi ders-
lerden sınav hakkını kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlararası
yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve İngilizce hazırlık sını-
fında öğretim, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik ile 17/9/2019 tarihli ve 30891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Hazırlık Eğitimi Birimi Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin
esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
yapılır. Bu Yönetmelikteki şartlara ilave olarak Senato tarafından ilave şartlar belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2019 30948

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2015 29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2016 29798
2- 21/5/2018 30427
3- 16/9/2019 30890
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE MÜKEMMELİYET 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eği-

timde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde

Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu yönetmeliği kapsa-

mında, kalite standartlarının tüm birimlerde uygulanmasına, Üniversitenin eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin iyileştirilmesine, tüm öğretim alan-
larında kapsayıcı eğitim prensiplerine uygun, teknoloji temelli, evrensel öğretim strateji ve ma-
teryalleri geliştirilmesine, geliştirilen strateji ve materyallerin farklı gelişen ve özel gereksinimli
bireylere uygulanmasına ve bu uygulamaların bireyler üzerindeki etkinliklerinin araştırılması
yoluyla, toplumsal “iyi olma” durumuna katkı sağlanmasıdır.  

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin, eğitim-öğretim ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokulla-

rındaki öğretim elemanları için faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) 21. Yüzyıl becerilerini içerecek, dijital dönüşüme uygun öğretim faaliyetleri planla-

mak. 
b) Akademik birimlerin, yeni nesil öğretim metot ve tekniklerini uygulamalarını sağ-

lamak.
c) Eğitim-öğretimde paradigma değişimine uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini

kullanmak.
ç) Eğitim bilimleri alanı dışından olan öğretim elemanlarının, pedagojik teknolojik alan

bilgisine sahip olmalarına yardımcı olmak ve öğretim planlarını buna göre yapmalarına destek
vermek.
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d) Farklı gelişen, özel gereksinimli öğrencilerine hitap edecek öğretimsel uyarlamalar
yapmaları gibi konularda desteklenmesi amacıyla eğiticinin eğitimi programını hazırlamak ve
uygulamak.

(2) Merkezin, araştırma-geliştirme ile ilgili faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite genelinde yürütülen araştırma çalışmalarının, bilimsel araştırma yöntem-

leri ile nicel, nitel ve karma yaklaşımlara uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılması ve yayın-
lanmasına akademik destek sağlamak.

b) Disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşmasını desteklemek.
c) SSCI, SCI, AHCI ve ilgili diğer alan indekslerinde yer alan dergilerde yayın yapmaya

yönelik eğitim ve çalıştay düzenlemek.
ç) Çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenleyerek yurt dışı araştırmacılarıyla bilgi ve

deneyim paylaşımının sağlanması ile Üniversitenin bilinirliğinin artırılması amacıyla akademik
yazma programını hazırlamak ve uygulamak.

(3) Merkezin, sosyal sorumluluk ile ilgili faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Başta Otizmliler olmak üzere özel gereksinimli bireylere öğretim konusunda nitelik

artırmaya yönelik ihtiyaçlarını belirlemek.
b) Öğretim elemanlarının kapsayıcı eğitimin prensiplerini kavramaları ve uygulayabil-

melerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirecek, yeni, etkin ve evrensel öğretim strateji, ma-
teryal ve teknolojilere dair eğitimler düzenlemek.

c) Başta Otizmliler olmak üzere özel gereksinimli bireylere teknoloji temelli ve evrensel
öğretim materyalleri geliştirmek ve birebir uygulayarak sonuçlarını araştırmak.

ç) Özel gereksinimli bireylerin öğretimine dair çalıştay, seminer, atölye çalışması gibi
çeşitli araştırma ve uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

d) Otizmli birey ve ailelerine eğitim, öğretim ve meslek seçiminde danışmanlık yaparak
yol göstermek suretiyle mesleki eğitime katkıda bulunmak.

e) Yurt dışında benzer iyi örnek teşkil edebilecek diğer merkezlerle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı
durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak.
ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygula-

mak.
e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
f) Merkezin yurt dışı benzer merkezlerle iletişimini kurmak. 
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Mü-

dür ve Müdür Yardımcısı dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda
akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği, Üniversitenin
kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerekti-
ğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin

teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu öne-
rileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.
c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer

yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde
Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık ey-
lem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde

diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri
ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim
Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı
en fazla yirmi kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi
biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine
kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca
uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlen-
direrek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanla-
rında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar
önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK 
DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psi-

kolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine,

faaliyetlerine, organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik

Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimi-

ne, organlarına, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin “ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yara-

rına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren

yenilikçi bir akademik kurum olmak” misyonu doğrultusunda, alandaki öğrenci ve akademis-

yenlerin bilgi, beceri ve mesleki donanımını arttıracak sertifika programları, eğitim, kurs, uy-

gulama olanakları sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmalar yapmak ve

yayımlamak, topluma yönelik eğitim hizmetleri vermek, projeler hazırlayıp uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan

eğitim programları ile kurslar düzenlemek.
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b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar

ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları

ve benzeri toplantılar düzenlemek.

c) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan

gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak ve merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde

edilen araştırma sonuçlarını sunmak ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendiril-

mesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim prog-

ramları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkânı sağla-

mak.

d) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayımlamak.

e) Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale program-

ları düzenlemek.

f) İlgili konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede ele alan lisans,

yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve tez çalışmaları yapılması için destek ol-

mak.

g) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar

yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve ben-

zeri yayınlarda bulunmak.

ğ) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara, ilgili mevzuat ve Üniversitenin yetkili

organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek.

h) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun

görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları

arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile gö-

revlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha

fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan

görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından

Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezi, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya

başkanlık etmek.
d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araş-

tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim

Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra raporu Rektöre sunmak.
h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan

sonra Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite

öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar
vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı

ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör ta-
rafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her yıl en az iki kez olağan, gerektiğinde
olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar
alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz
ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı
ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları
oluşturmak.
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b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas

ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme

ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık ko-

misyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Üniversitenin

içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden veya konu

ile ilgili toplam sekiz uzman kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan

süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile

alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetlerini değerlendi-

rerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen per-

sonel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üni-

versitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu

ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Hedef kitle: 0-18 yaş arasındaki bireyler, bunların ebeveynleri ve bunlara eğitim ve-

ren uzmanları ve akademisyenleri,

ç) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

d) Müdür: Merkezinin Müdürünü,

e) Program/eğitim koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu

programı yürüten kişiyi,

f)  Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezinin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Üniversitede akademisyenler rehberliğinde çağdaş eğitim anlayışıyla

çocukların becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, bu amaçla çocuklara ihtiyaç duydukları

alanlarda eğitim ve destek hizmetleri veren Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademisyenlerin, akademik uzman ve araştırmacıların, çocuklar, aileler ve eğitim-

cilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermelerini sağlamak.

b) Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek, çocukların ve gençlerin sosyo-kül-

türel, bilimsel ve sportif konularda gelişimlerini desteklemek ve bu alanlarda olumlu tutum,

davranış ve beceriler geliştirmelerine katkıda bulunmak.

c)  Çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel alanlarla ilişkili güncel bilgiyi

o alanda çalışan akademisyenlerden, akademik uzman ve araştırmacılardan almalarını sağla-

mak, farklı akademik ortamlarda deneyim kazandırarak ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak

ve bu yolla kariyer bilinci geliştirmek.

ç) Çocuklara kendini gerçekleştirmiş ve donanımlı bir birey olarak sahip olmaları ge-

reken bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, açık fikirli olma ve etkili iletişim

kurma gibi becerileri kazandırmak.

d) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sa-

hip olamayan çocukların eğitim alabilmelerini ve desteklenmelerini sağlayacak faaliyetler plan-

lamak ve yürütmek.

e) Merkezin düzenlediği faaliyetlerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum

örgütleri, meslek odaları, ulusal ve uluslararası çocuk üniversiteleri ile işbirliği yapmak, ortak

çalışmalar yürütmek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak. 

f) Düzenlenen etkinliklerde yürütücü akademisyenlere araştırma imkanı vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmala-

rında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yar-

dımcısı olarak Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir
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sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün

bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Yardımcının

vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür,

çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkez ile Üniversite birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları

doğrultusunda işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalış-

malarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl sü-

reyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev

süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, ka-

lan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki, gerekli hallerde olağanüstü

olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama sonucunun eşit olması

durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.

c) Merkezin planlanan programlarına, modüllerine katılacak çocuk sayısı ile başvuru

ve öğrenci kabulü usulleri, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi

konularda kararlar almak.

ç) Merkezin araştırma imkânlarının kullanılması hususunda Merkez ile akademisyen-

lerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) İhtiyaç duyulan durumlarda Üniversite içinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili

akademisyen, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendiril-

mesini Müdüre sunmak.

e) İhtiyaç duyulan durumlarda Merkezde yarı ya da tam zamanlı gönüllü uzmanların

ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini Rektöre sunmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan en az altı kişi en fazla

yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Ku-

rulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul

edilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alan koordinatörü, program koordinatörü ve görevleri

MADDE 12 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik personel arasında

bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve/veya Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak

hedef kitlenin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemektir.

(3) Program koordinatörü, alan koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı

ile görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçek-

leştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uya-

rınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya
varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulun-
mazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim ku-
rallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu
Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin
sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle
çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda
ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Hakemlik ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itiba-

ren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti

gerektirmez.
Başkanın ücreti
MADDE 3 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin

yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim

Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret tablo-
sunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona er-
mesi hallerinde hakem ücreti ödenmez.

(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının (1) ve (2) nu-
maralı bentleri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde Ücret Tablosunda yazılı
olan hakem ücretinin dörtte birine hükmedilir.

(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının (1), (2), (3),
(4), (6) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca ta-
raflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin
(B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde Ücret Tablosunda belirlenen
ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunur.

Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret
MADDE 5 – (1) Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle,

hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim
Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde
Ücret Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise
tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret
MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,

kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
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(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde Ücret Tablosunda yazılı ücretin
tamamına hükmedilir.

İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 7 – (1) İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya

Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (b), (d), (e), (f),
(g) alt bentleri ile (2) numaralı bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü
halinde, eski hakemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, Ücret Tablosunda yazılı
ücretin dörtte birine hükmedilir.

Ücretin hak edilme zamanı
MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
Ücretin paylaşımı
MADDE 9 – (1) Ücret Tablosuna göre belirlenecek ücret, 3 üncü madde gözetilmek

suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
Uygulanacak tebliğ
MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre belirle-

nir.
Ücret tablosu
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki Ücret Tablosuna göre

hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 14/3/2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mil-

letlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAZIR AMBALAJ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE 
DAİR TEBLİĞ (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: MSGM/2020-29)

MADDE 1 – 14/10/2005 tarihli ve 25966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır
Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18)’in
4 üncü maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – “HAZTEK” aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdürlüğü temsilen üç üye. 
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b) Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığını temsilen iki üye.
ç) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen bir üye.
e) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye.
f) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ğ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
h) İstanbul Ticaret Odasını temsilen iki üye.
ı) Aerosol Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
i) Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
j) Bira-Malt Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
k) Boya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
l) Esnek (Fleksıbıl) Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
m) Etiket Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
n) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonunu temsilen iki üye.
o) Plastik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ö) Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
p) Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
r) Şarap Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
s) Metal Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ş) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.
t) Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfını temsilen bir üye.
u) Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ü) Tütün Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa
bilgi verilir. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin katılımı esastır. 

Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde toplantı gündemine göre birinci fıkrada be-
lirtilen üyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları da toplan-
tılara gözlemci olarak katılım sağlayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“d) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yapılır. Ko-
mite üyelerinin talebi üzerine Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda da toplantı yapı-
labilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/10/2005 25966

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/12/2015 29558
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1771/1-1 

—— • —— 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1805 
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Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1782 

—— • —— 
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Dosya No: 2019/633 Esas 

 
 1792 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1778 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çayeli Belediye Başkanlığından: 
1-Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi 18 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasfındaki 

taşınmazın 19.03.2020 Perşembe günü saat 16:00’da Çayeli Belediye Başkanlık odasında 
Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerine 
göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2-Birinci ihaleye teklif verilmemesi veya ihalelerde verilen tekliflerin hadde layık 
olmaması halinde ikinci ihale 02.04.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır. 

3-İhale ile satışı yapılacak arsanın yüzölçümü, ihale muhammen bedeli ve geçici teminat 
miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
Sıra 
No 

Taşınmazın 
Vasfı 

Taşınmaz 
m2 

Ada/  
Parsel 

Hisse 
Oranı 

Arsa 
Payı 

İhale 
Saati 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici Teminat 

1 Arsa 300,05 18/2 Tam Tam 16:00 5.500.000,00-TL 170.000,00-TL 
4- Tekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge, telefon numarası bildirilmesi 
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için) 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Ortak katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi, 
f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
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- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak, zarfın üzerine isteklinin adı-

soyadı, açık adresi ve teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış 
zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanacaktır. 

Yukarıdaki sayılan evrakları kapsayan ihale dosyasını ihale günü saat 15:30’a kadar 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri, ya da ihale saatine kadar komisyona 
ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir. 

5- Taşınmazların ihale bedelleri peşin olup ihale kararının ihaleyi üstlenene tebliğinden 
itibaren 15 gün içerisinde Belediyemiz vezne veya banka hesaplarına ödendikten sonra tapu devri 
yapılacaktır. İhale ile ilgili diğer vergi, harç ve giderler ihaleyi üstlenen tarafından peşin olarak 
ödenecektir. 

6-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00-TL bedelle temin 
edilebilecektir. 

7-İhaleyi üstlenip ihale şartlarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek yatırmış 
oldukları geçici teminatlar irat kaydedilir. 

8-İhtilafların olması halinde Çayeli Mahkemeleri yetkilidir. 
İlanen tebliğ olunur. 
 1742/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 11.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09/03/2020 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Çamlı 
Çay Fabrikası Of/Trabzon adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesinti teminat alınır. 
9- İhale Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1724/1-1 
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SİYAH DİKİŞLİ BORU MUHTELİF DİRSEK VE KOMPANSATÖR 

ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına Göre Siyah Dikişli Boru ve Muhtelif Dirsek 

Alımı İhale İlanı 

Siyah Dikişli Boru, Muhtelif Dirsek ve Kompansatör Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

1-İdarenin  

a) adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148  

UŞAK 

b) telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91    Faks: 0276 231 17 32 

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı Dikişli Boru 1308 Metre- Siyah Dikişli Dirsek 50 

Adet ve Kompansatör 4 Adet Alımı işidir.  

b) Teslim yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim süresi : Firmalar sözleşme tarihinden itibaren 10 gün 

içerisinde ürünleri teslim edecektir. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148  

UŞAK 

b) tarihi ve saati : 12.03.2020 Perşembe günü, saat 14:30 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 

118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası)  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 1794/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Muharrem CANBAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.06.2019 gün ve 2173-2384 sayılı 
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.12.2019 tarihinde 
başlanmış olup, ceza 10.06.2020 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Halil AYBEK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 04.07.2019 gün ve 2179-2390 sayılı kararı ile 
“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.12.2019 tarihinde başlanmış olup, 
ceza 22.12.2020 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Sema ESKİ’ye “8 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 31.01.2020 tarihinde başlanmış olup, 31.09.2020 tarihinde son bulacaktır.  

4 - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Osman CAMCI’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.02.2020 tarihinde başlanmış olup, 19.02.2021 tarihinde 
son bulacaktır.  

5 - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Şükrü 
ZEKİER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 30.01.2020 tarihinde başlanmış olup, 30.07.2020 tarihinde son bulacaktır.  

6 - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Salih BAYRAKTAR’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.01.2020 tarihinde başlanmış olup, 30.01.2021 tarihinde 
son bulacaktır.  

7 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Mahmut ÖZER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 13.02.2020 tarihinde başlanmış olup, 13.08.2020 tarihinde son bulacaktır.  

8 - Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Harun OKÇULAR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.02.2020 tarihinde başlanmış olup, 08.08.2020 tarihinde 
son bulacaktır.  1790/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 06 parsel üzerindeki 202393 YİBF nolu (A Blok) 

inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
İnşaat Mühendisi Hıdır UNAT (Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741) tarafından, Ankara 4. 
İdare Mahkemesinin 2019/1770 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.12.2019 
tarihli ve E.2019/1770-K.2019/2564 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hıdır UNAT 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 26.02.2020 tarihli ve 
48742 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1787/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ

No: ÖSGM/2005-18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSGM/2020-29)
–– 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2020 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

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

Günlük Değerleri


