
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Ağustos 2017
PAZARTESİ

Sayı : 30147

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTTIRMA 

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (u) bendi eklenmiştir.

“d) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
dört yarıyıllık süreyi tanımlar.”

“u) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c)  Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

55, lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlarda 85, standart puandan az olmamak
koşuluyla bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları ge-
rekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4,00 üzerinden en az 3,00 veya denk bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, ALES puanının
%60'ı ile lisans veya yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ının toplamı yüksek lisans için 55,
doktora için 65 puan olması şartıyla programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler. Adaylar
puan sıralamasına göre kontenjanlara yerleştirilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES
puanı aranmaz.” 

“d) Doktora programına başvuracak adayların, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde be-
lirtilen şartları taşımaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvuracak adayların, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönet-
meliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümleden
önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp sü-
resi iki yarıyılı geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü programlara öğrenci kabu-
lünde lisans, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı değerlendirilerek giriş
puanı hesaplanır. 

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların ALES puanının %60’ı ile lisans

mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. 
b) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıra-

lanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan
doğrultusunda asıl aday listesi ilgili enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin
kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek liste-
deki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan
adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.”

“(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Doktora programlarına başvuracak adayların ALES puanının %60’ı ile yüksek lisans

mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı en az 65 puan olmalıdır. 
b) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıra-

lanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan
doğrultusunda asıl aday listesi ilgili enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin
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kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek liste-
deki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan
adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ile aynı
maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Sanatta yeterlik tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri
arasından atanır. Danışman o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler;
bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki profesör,
doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen
öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından se-
çilir.”

“(5) Lisansüstü araştırmanın ya da tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği du-
rumlarda, uzmanlık alanı dersi birinci danışman tarafından açılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde, varsa katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve enstitü ta-
rafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya
öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını aka-
demik takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi
gün içinde mazeretlerini yazılı olarak ABD’ye bildirebilir ve EYK kararı ile katkı payını veya
öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine sayılır.

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

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

(4) Mazeretsiz olarak kayıt yenilemeyen öğrencinin EYK kararıyla danışmanlık/tez da-
nışmanlığı iptal edilir, öğrenci pasif öğrenci konumuna alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak yapar. Bu itiraz ABD başkanlığına iletilir. Değerlendirmede maddi hata tespit edildiği
takdirde gerekli not düzeltmesi, itirazların bitiminden itibaren 3 gün içinde ilgili öğretim ele-
manı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
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yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamam-
lanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini ba-
şarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Mezuniyet koşullarını başarı ile ye-
rine getiren öğrenciler, ilgili ABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile en az üç yarıyılda mezun
olabilirler.

(2) Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer

dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60

AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması

olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.” 

“(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri programın kredisine sa-

yılmaz. Ayrıca, dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi EYK kararı ile diğer

yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile

bu tür derslerin toplam sayısı ikiden, geçerli toplam kredisi altıdan fazla olamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ABD başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün

içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç

ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dü-

zeltme sonrası savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklen-

miştir.

“(7) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-

renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-

silir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla, en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başa-

rısız olarak değerlendirilir.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-

renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-

silir.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.”

“(6) Belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalış-
masını tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü dersler, ABD kurul kararı ve EK onayı ile diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam
6 kredi), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört adedi (toplam 12 kredi),
ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer ensti-
tülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e)
bendi eklenmiştir.

“e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları  aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci,  en geç altı ay içinde,  ya-
pacağı araştırmanın amacını,  yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez  izleme
komitesi  önünde  sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.”

“(5) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusunda yapılmak istenen değişiklikler
danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin uygun görüşü ile birlikte ABD başkan-
lığınca enstitüye iletilir. EYK’nın kararıyla tez konusu değişiklik talebi uygun görülen öğrenci,
en geç üç ay içinde yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu sa-
vunmada da ilk savunmadaki usuller uygulanır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti
olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi
reddedilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve be-
şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen
tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.
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(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi  Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

“(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate
alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü
ABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da tezi reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konul-

masını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora
eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. Programın amacı, sanatsal çalışmaların teori ile bir-
leştirilerek bu alanda yetişen, uzmanlaşan bireyler yetiştirilmesidir. Alanında uzmanlaşma ile
birlikte günümüz sanat ortamını takip eden, çağdaş ve özgün sanat eserleri ortaya koymayı ve
tüm dünya ile eş zamanlı olarak çağdaş sanatın takipçisi olmayı hedefler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.”

“(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren,  ancak tez, sergi, proje,  re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ensititü ile ilişiği kesilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini, tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”  

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS karşılığı
olan toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, sergi, proje, resital,
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konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan Senato tarafından be-
lirlenen toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla 14 ders, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi uygulamalar ile tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(2) Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredisi), lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört adedi (toplam 12 kredisi), ilgili anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer enstitülerde verilmekte olan li-

sansüstü derslerden de seçilebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışman-

dan başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması

durumunda ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Sanatta yeterlik jürisi, danışman

ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi

Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın

oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-

maması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

jüride yer alabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay

içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje

önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine

dağıtır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren

en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar

yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite  ile ilişiği ke-

silir.”

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

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğ-

renci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından belirlenen tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır.
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(2) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere

danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim

kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca

ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.” 

“(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gere-

ğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalış-

ması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-

silir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. 

“(6) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye

her türlü tebligat ve duyurular, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğ-

renci tarafından enstitüye iletilen e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, enstitüye bil-

dirmiş olduğu e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle ve güncel iletişim bilgilerini ens-

titüye bildirmekle de mükelleftir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c)

bendi eklenmiştir. 

“c) Azami süreler sonunda başarısız olanların,”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler, 2016-2017 eğitim-

öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli aşamalarında bulunan

öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) 20/4/2016 tarihinden önce kayıtlı olup iki lisansüstü programı aynı anda yürütmekte

olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders ala-

bilirler. Ancak ders saydırma işlemi EYK kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında ta-

mamlanmış herhangi bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırıla-

maz.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2016 29901
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Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet-
lerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve bu organların görev-
lerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BOZOK TÖMER): Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,
b) Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemek,
c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı  rehber ve yayınlar hazır-
lamak,

7 Ağustos 2017 – Sayı : 30147                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



d) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-

mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, daha

iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla

yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

e) Türkçe’nin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp

yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla

ortak çalışmalar yapmak,

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-

rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj

yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar

açmak,

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmetiçi kurslar düzen-

lemek,

i) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul

ve gayrimenkulleri temin etmek,

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-

dürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden

sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
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Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim elemanları
arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirir. 

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda, Müdür tarafından tekrar gö-
revlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma
alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yöne-
tim Kurulu üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır.
Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün olduğu taraf lehine karar alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak

Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
c) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek,
ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tama-
mını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 29/4/2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok
Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erzincan Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bit-

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

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Merkez: Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite: Erzincan Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bütün bilimsel

bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, seminer ve konferanslarla halkın
bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik, ilaç sanayii için yeni ve nitelikli hammaddeler, ürünler
geliştirilmesi ve üretilmesi ile ekonomik değer oluşturmak, kullanılan ürünlerin kalite kontrol-
lerinin de yapılabildiği ve kaliteyi belirleyen bir Merkez olarak danışmanlık hizmetleri sun-
maktır. 

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Tıbbi ve aromatik bitkileri içeren bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel ham-

maddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler) bulunduğu bir herbaryum oluşturmak. 
b) Tıbbi bitkiler ve bitkisel droglardan hammaddelerin elde edilmesi, standardizasyonu

ve bitkisel ilaçları geliştirmek. 
c) Merkezin faaliyetleri ile Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla

işbirliğini geliştirerek iletişim ağı oluşturmak. 
ç) Kullanılan bitkisel hammaddelerin, ürünlerin kalite kontrollerini yapmak. 
d) Fitoterapi alanında halkı bilgilendirmeye yönelik seminerler ve eğitimler düzenlemek. 
e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma

ve uygulama  deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.
Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür; Müdür yardımcısını Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi geçme-
yecek şekilde görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcı-
larından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek, uygulanan programlara ve faaliyetlere iliş-

kin koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen 2 (iki) üye olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden, görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Müdürün
daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü
olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma programlarının planlanması ve hazırlanması, 
b) Faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,
ç) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-

ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜGÖÇ): Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Harran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında iç ve dış göç, göçmen ve

bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler ile sosyolojik

ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve

diğer çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:

a) Araştırma faaliyetleri

1) Türkiye’nin çok yönlü bir göç ülkesi olması ve dünyadaki siyasi gelişmelerde her

geçen gün uluslararası göç olgusunun önemli bir faktör olmasını dikkate alarak geçmişte, gü-
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nümüzde ve gelecekte Türkiye’deki iç göç ile yurtdışına yönelik göç dinamikleri ile Türkiye’ye

yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yap-

mak, bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,

2) Merkezin amaçları kapsamında iç ve dış göçün, Türkiye’nin iç ve dış politikasına,

ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte

de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerek-

tiğinde ilgili yerlere sunmak,

3) Yurtdışında yaşayan göçmen Türkler konusunda Türkiye’de ve yerinde çalışmalar

yapmak,

4) Göçmenlerin Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye’ye iç ve özellikle Avrupa Birliği gibi

dış politika alanında verebilecekleri katkılar konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler üret-

mek,

5) Yapılacak çalışmalarda göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik,

siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen

değişmelere yer vermek,

6) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli

hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

7) Araştırma yapılan ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlen-

dirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak,

8) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki

bilim adamları ile işbirliği yapmak,

9) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleri ile işbirliği ola-

naklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,

10) Yurt dışında yaşayan göçmen Türklerin nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri,

sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli barometre

biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.

b) Eğitim faaliyetleri

1) Merkezin amaçları ile ilgili olarak Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun olarak

yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak seminer, sempozyum,

kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları

ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık

ve eğitim hizmetleri vermek,

3) İç ve dış göç konularında sertifika programları düzenlemek.

c) Yayın faaliyetleri

1) Merkezin amaçları ile ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde

yayın yolu ile tanıtım yapmak,

2) Yılda bir ya da iki kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için ha-

zırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekretaryasını üstlenmek,

3) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar yayınlamak,
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4) Bültenler yayınlamak.

ç) Kapsamlı bir arşivleme çalışması 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, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-

revli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı ola-

rak görevlendirilir. Rektör ihtiyaç halinde Müdürün teklifiyle aynı usulle ikinci müdür yardım-

cısı görevlendirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim

Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam

beş veya altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-

revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez

olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili

kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör

tarafından üç yıllığına seçilen 12 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu ka-

rarları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AHMET HAMDİ TANPINAR

EDEBİYAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin etkinlik alanlarına, yö-
netim organlarına ve yönetim organlarının görev tanımlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet

Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganları ve bu organların 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: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Ahmet Hamdi Tanpınar olmak üzere, 19.

yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatının geniş birikimini bütün meseleleri, dönemleri ve
yazarlarıyla birlikte ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak; Tanpınar’ın “devam ederek değişmek,
değişerek devam etmek” cümlesinden yola çıkarak edebiyat ile güzel sanatlar alanlarındaki
mirası, yapılacak çalışmalarla öne çıkarmak ve geleceğe aktarılacak bir birikim oluşturmak;
bu amaçla ulusal ve uluslar arası sempozyum, konferans serisi, atölye çalışması, seminer, sergi,
konser gibi etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri katalog, dergi, kitap, dijital yayın araçlarıyla
daha geniş kitlelere ulaştırmak, konuyla ilgili kuruluşlarla ortaklaşa geziler gibi çalışmalar için
resmi veya özel kurumlarla işbirliği ve protokoller yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk edebiyatının değerli yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar hakkındaki her türlü aka-

demik çalışmayı desteklemek, bilgi birikimi oluşturmak ve bu konudaki araştırmalar için pay-
laşım platformu oluşturmak,

b) 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatını dönemleri ve yazarlarıyla birlikte
ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak,
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c) Edebiyat çalışmalarına disiplinlerarası bir nitelik kazandırmak; bu amaçla tarih, sanat
tarihi, mimarlık, müzik, resim, heykel, fotoğraf gibi edebiyat ile doğrudan veya dolaylı şekilde
etkileşim içinde olan birimlerle kültür ve sanatın bütün alanlarında ortak etkinlikler planlamak,

ç) Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak faaliyet gösterilen alanlarda sempozyum, kongre, panel, çalıştay, sergi, konser, gezi
gibi etkinlikler düzenlemek, böylece toplum ile üniversite arasında alışveriş sağlayarak kültürel
alanda toplumsal gelişmeye hizmet etmek,

d) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ilgili konularda inceleme, araştırma yapan üniversite,
merkez, bölüm, kurum ve belediyelerle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmak suretiyle
hedeflenen kazanımların yurt çapında yaygınlaşmasını sağlamak,

e) İlgili konularda proje geliştirmek, katalog, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
f) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasakla-

madığı her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün

Eski ve Yeni Edebiyat Anabilim dallarından ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim
üyeleri arasından beş yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez
Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun doğal
üyesi ve başkanıdır. Çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından beş yıllığına Merkez Müdür Yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,
c) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın

çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Harcama yetkilisi görevini yürütmek,
d) Merkezi temsil etmek.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yar-

dımcısı ile birlikte beş asıl iki yedek toplam yedi kişiden oluşur. Merkez yönetim kurulu üyeleri,
Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üni-
versitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisiyle, Rektör tarafından
beş yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ay-
rılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden biri aynı usulle seçilir. Mer-
kez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerek-
tiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yedek üyeler Yö-
netim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
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Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri ve raporları inceleyerek Rektörün

onayına sunmak,
c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun,

ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Merkez Müdürüne yar-
dımcı olmak,

ç) Merkez Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu ve çalışma programını
uygulamaya koymak,

d) Merkezin kadro ihtiyacını görüşmek ve karar almak.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya diğer üni-

versitelerde ilgili alanda araştırmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunun
salt çoğunluğuyla görevlendirilir. Üye sayısı en fazla on beş kişidir. Merkez Danışma Kurulu,
Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak
üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Mer-
kez Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına
ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulun-
mak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

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

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/490 

Karar No : 2017/232 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Abdulhamid ve Kıfa oğlu, 1983-Suriye doğumlu SALAH EL MUHAMMED EL ĠBRAHĠM'in 

Türkiye'de belli bir adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi 

tespit edilemediğinden, 

Sanık SALAH EL MUHAMMED EL ĠBRAHĠM hakkında mahkememizde yapılan 

yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/490 Esas 2017/232 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5709 

————— 

Esas No : 2016/58 

Karar No : 2017/231 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Ahmed Malik ve Falek Mansur kızı, 1985-Suriye doğumlu DANYA BEREKET'in Türkiye'de 

belli bir adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit 

edilemediğinden, 

Sanık DANYA BEREKET hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/58 Esas 2017/231 Karar sayılı kararı ile sanığın Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5710 

————— 

Esas No : 2016/83 

Karar No : 2017/240 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, Ali 

ve Ammun oğlu, 1974-Suriye doğumlu HÜSNĠ HASSUN'un Türkiye'de belli bir adresinin 

olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık HÜSNĠ HASSUN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/83 Esas 2017/240 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine. Adli emanetin 2016/187 

sırasında kayıtlı emanet eĢyasının dosyada delil olarak saklanmasına, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5711 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MÜBADELE ĠLANI 

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri 

ekonomik olmayan toplam (35) adet muhtelif marka ve model araç, 354 kalem muhtelif mal ve 

malzemeler, yaklaĢık 1.750 (Binyediyüzelli) kg hurda alüminyum araç plakası, 300.000,00 

(Üçyüzton) kg muhtelif hurda demirin 4645 Sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi 

uyarınca Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Ģartnamede özellikleri belirtilen 3-a ve 

3-b‘ de özellikleri belirtilen; 

3 -a) 7 (YEDĠ) ADET (0) KM 2017 MODEL, DACIA DUSTER AMBĠANCE 1.6 1.6V 

115 BG MARKA BEYAZ RENKLĠ ARAÇ. ve ġartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) 

adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No:1 Ninova AVM 

arkası Polis evi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DĠYARBAKIR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 412 241 50 00-6290   Fax : 0 412 229 42 20 

2 - Mübadele konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ araç, gereç, mal ve 

malzemeler. (35) adet muhtelif marka model araç, (354) 

kalem hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, 

yaklaĢık (1.750) kg hurda alüminyum araç plakası, 

(300.000,00) kg muhtelif hurda demir. 

b) Teslim Etme ve  

    Teslim Alma yeri : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM 

arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DĠYARBAKIR  

c) Teslim Etme Tarihi  : Mübadele karĢılığı alınacak malzemeler, mübadele 

sözleĢmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde 

teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele 

karĢılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü 

izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.  

3 - Tahmini Bedel : 407.307,70 TL 

4 - Mübadelenin  

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM 

arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR / DĠYARBAKIR  

b) Tarihi ve saati : 18/08/2017 Cuma günü saat 14:30‘da 

5 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin 

altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.) 

b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir. 
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c) Geçici Teminat miktarı %3 (en az 12.219,23 TL) oranında (Ġhaleye katılan KiĢi/Firma 

tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmıĢ olduğu 

belgeyi teklif mektubu ile verecektir.) 

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

e) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kiĢi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

6 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ 

DĠYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli) -TL Ģartname 

bedelini yatırdığına dair Belgeyi Ġbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 

verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 18/08/2017 Cuma günü saat Saat 12.00‘ye kadar Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No:1 Ninova AVM arkası 

Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DĠYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte 

idarenin elinde olacak Ģekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiĢ olduğu fiyattan hesaplanarak 

belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile 

tekliflerini verirler. Ġhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar 

üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele iĢlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü 

olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır. 

10 - Ġdare ve Yüklenici arasında SözleĢme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. 

SözleĢme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin 

ödenmesi ve Ģartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleĢme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir. 

11 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale 

edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından 

idare sorumlu değildir. 

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.  

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat iĢlemleri sırasında iĢçilik 

ve nakliye giderleri alıcıya aittir. 

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren 

mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır 

Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir. 

16 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6988/1-1 
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HAM FABRĠKA, RAFĠNERĠ, BORUHANE, KĠREÇ OCAĞI VE KAZAN DAĠRESĠ  

KÖMÜR HAZIRLAMA VE BANT YOLLARI TEMĠZLĠĞĠ KISIMLARINDA  

ĠġGÜCÜ PERSONEL ÇALIġTIRILMASI HĠZMETĠ  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Ham Fabrika, Rafineri, Boruhane, Kireç Ocaği 

ve Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Bant Yolları Temizliği Kısımlarında iĢgücü personel 

çalıĢtırılması hizmeti alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt No  : 2017/387095 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : PınarbaĢı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ 

KAHRAMANMARAġ  

b) Telefon - Faks Numarası  : 0344 419 16 09 - 0344 419 16 17  

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Ham Fabrika, Rafineri, Boruhane kısımlarında 28 

kiĢinin tahmini 105 gün ve Kireç Ocağı ile Kazan 

Dairesi Kömür Hazırlama ve Bant Yolları Temizliği 

kısımlarında ise 18 kiĢinin tahmini 110 gün süre ile 

çalıĢtırılması hizmeti alımı iĢidir 

b) Yapılacağı Yer  : Elbistan ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi  : SözleĢme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği 

tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 

tahmini 110 gündür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elbistan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati  : 16.08.2017 Saat 14:00  

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Elbistan ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

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

 7029/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/377757 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii/37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2017/2018 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan 

Fabrikamıza 59.500 ton pancarın karayolu ile nakliyesi. 
 

 KANTAR 

ADI 

YÜKLENĠCĠ TARAFINDAN 

TAġINACAK PANCAR MĠKTARI (TON) 

PANCAR GÜNLÜK SEVK 

PROGRAMI (TON) 

1. Devrekani 28.000 700 

2. Seydiler 5.000 200 

3. Göl 1.500 100 

4. TaĢköprü 25.000 1.000 

 TOPLAM 59.500 2.000 
 
b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası ve Pancar Kantarları. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren tahmini 60 (AltmıĢ) takvim günü 

olup kampanya baĢlamadan önce verilecek termin 

programına göre belirlenecektir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2017 – 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. 

Dahil) 100.-TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

5 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

6 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ġhale (son teklif verme) 

saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Ġstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların 

tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. 

Tekliflerde her kantarın taĢıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - ĠĢ bu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6997/1-1 
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MEYDAN HĠZMETLERĠ TAHMĠL TAHLĠYE NAKLĠYE 

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye Nakliye 

hizmet alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre 

Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/393108 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Yeni ġehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18/36360/Merkez/ 

KARS 

b) Telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Atıkların belediye çöplüğüne taĢınması (18.500 Ton Atık) 

±% 20 tolerans 

  2) Kireç TaĢı ve Kok Kömürünün Bunkere verilmesi 

(11.100 Ton Yükleme) ±% 20 tolerans 

  3) Pancar BoĢaltma Makinası Kamyon ÇalıĢtırılması (56 gün) 

  4) Pancar BoĢaltma Makinası Kepçe ÇalıĢtırılması (56 gün) 

  (±% 20 tolerans) 

b) Yapılacağı yer : Kars ġeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) ĠĢin süresi : Kampanya süresince yaklaĢık 74 gün (±% 20) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kars ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2017 Cuma günü, Saat - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: ġartnamede belirtilmiĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale dokümanı Kars ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 18.08.2017 saat 14:00‘a kadar Kars ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi‘ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ġhalemiz Açık Ġhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek 

düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir. 

12 - Ġhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı 

Kamu Ġhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununa tabi değildir. 

 7144/1-1 
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1 (BĠR) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/ 

Ġhale kayıt numaraları : 2017/384388 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090 

  Faks: 0 (362) 457 6021 

c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    Ġnternet adresi (varsa) :  - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : CNC Dik ĠĢleme Merkezi; 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : YeĢilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu, 

c) Teslim tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim 

günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/ 

      Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 22/08/2017 Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)‘ de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB‘da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
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a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta 

yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 

0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.‖ 

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7153/1-1 
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100 SET AFET GÖREV ÇANTASI, 10 ADET SU FĠLTRESĠ VE 45 ADET KĠMYASAL 

KORUMA KĠTĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere ―100 SET AFET GÖREV ÇANTASI, 10 

ADET SU FĠLTRESĠ VE 45 ADET KĠMYASAL KORUMA KĠTĠ‖ idari ve teknik Ģartnameye 

göre ‗‘ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık‘‘ yapılmak suretiyle 

satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3‘ü oranında geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmaların tekliflerini en geç 11.09.2017 günü saat 12:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 YeniĢehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak 

Servisine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

4 - Ġhale Zarfları 12.09.2017 saat 14:30‘da açılacaktır. 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 7051/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI : Arda KOÇ 

ADRESĠ : Bilinmiyor 

Ġmarın 27784 ada 44 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 13.03.2017 gün ve 169/8519 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 

sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi 

Belediye Encümeninin 23.05.2017 gün ve 2008 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ olup, bahse 

konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde bulunamamanız 

ve tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza 

tebliği mümkün olamamıĢtır.  

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.05.2017 gün ve 2008 sayılı karar, 7201 

sayılı Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ 

olunur.  6741/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 310 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi‘nin 11/07/2017 tarih ve 1340 sayılı kararı ile onanan ‗Etimesgut 

Ġlçesi, 30 Ağustos Mahallesi imarın 8685 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği‘ 07/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7142/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 

sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri 

ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin 

www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.    

Birimi Bölümü ABD/ Program 

Kadro 

Unvanı Adet Açıklamalar 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fak. 
ĠĢletme 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

ĠĢletme anabilim dalında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Örgütsel davranıĢ ve sosyal 

ağlar konularında çalıĢmıĢ 

olmak. 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fak. 

Yönetim 

BiliĢim 

Sistemleri 

Yönetim ve BiliĢim 

Sistemleri 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yönetim BiliĢim Sistemleri 

Anabilim Dalında Doktora 

yapmıĢ olmak. Çok kriterli 

karar verme ve 

matematiksel modelleme 

konularında çalıĢmaları 

olmak. 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fak. 
Ġktisat 

Ġktisadi GeliĢme ve 

Uluslararası Ġktisat 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Ġktisat alanında doktora 

yapmıĢ olmak, gelir 

eĢitsizliği ve oyun teorisi 

alanlarında çalıĢmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Malzeme 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yapı eğitimi anabilim 

dalında doktora yapmıĢ 

olmak. Duvar ve harçlar 

konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Malzeme 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

ĠnĢaat Mühendisliği 

anabilim dalında doktora 

yapmıĢ olmak. Geopolimer 

harcı konusunda çalıĢmıĢ 

olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Telekomünikasyon 
Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

HaberleĢme sistemleri 

üzerine çalıĢmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Harita 

Mühendisliği 
Fotogrametri 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Harita Mühendisliği 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak. Küresel yüzeyli 

objelerin fotogrametrik 

yöntemle değerlendirilmesi 

üzerine uygulamalar yapmıĢ 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Akademik yazım alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Tarih Yakınçağ Tarihi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yakınçağ Tarihi anabilim 

dalında doktora yapmıĢ 

olmak. Osmanlı teĢkilat 

tarihi konularında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 
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Birimi Bölümü ABD/ Program 

Kadro 

Unvanı Adet Açıklamalar 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Tarih 

Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Türkiye Cumhuriyet Tarihi 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak. Biyografi ve tarih 

alanlarında çalıĢmaları 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Tarih Genel Türk Tarihi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Batı Türkistan tarihi üzerine 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Psikoloji Sosyal Psikoloji Doç. Dr. 1 

Doçentliğini sosyoloji 

alanında almak ve gündelik 

hayatın sosyolojisi alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Psikoloji GeliĢim Psikolojisi Doç. Dr. 1 

Eğitim ve suç konularında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Kadirli Sosyal 

ve BeĢeri 

Bilinler Fak. 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Bilgi ve Belge Yönetimi 

anabilim dalında doktora 

yapmıĢ olmak, Bilgi ve 

belge alanında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Kadirli Sosyal 

ve BeĢeri 

Bilinler Fak. 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Bilgi ve Belge Yönetimi 

anabilim dalında doktora 

yapmıĢ olmak, Bilgi ve 

belge alanında çalıĢma 

yapmıĢ olmak veya Osmanlı 

yakınçağ tarihi sosyo-

kültürel, ekonomi ve Ģehir 

tarihi alanında çalıĢmaları 

olmak. 

Ġlahiyat Fak. 
Temel Ġslam 

Bilimleri 
Tefsir 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Tefsir alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

Kadirli 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gıda 

Teknolojisi 
Gıda Teknolojisi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Biyoteknoloji ve genetik 

alanında çalıĢmıĢ olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 
HemĢirelik HemĢirelik 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Doğum ve Kadın 

hastalıkları hemĢireliği 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 
HemĢirelik HemĢirelik 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Ġç Hastalıkları HemĢireliği 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak. Obez bireylerde 

davranıĢ değiĢimi 

konusunda çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Prof. Dr. 1 

Açlık hormonu olan ghrelin 

ve yağ asitleri ile ilgili 

özgün çalıĢmaları olmak. 

 7131/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

— Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


