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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte

olan yanık tedavi hizmetlerinin güncel ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak sunulmasını temin

etmek üzere hizmet verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fizikî şart-

larını, araç, gereç, tıbbi donanım standartlarını, sevk ve nakil esaslarını belirlemek, yanık mer-

kezi, yanık ünitesi ve yanık odalarının kurulmasına, mevcutların yeniden yapılandırılmasına

ve bu birimlerin işleyiş ve denetimi ile buralarda görev yapacak personelin eğitimlerine ve ko-

ruyucu yanık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait,

bünyesinde yanık merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası bulunan ve bünyesinde yanık tedavi

birimi kurulması planlamaya alınan sağlık tesisleri ile bu birimlerde görev yapan personeli

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ek 11 inci maddesi ile

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-

kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (f) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Komisyon: Yanık tedavi hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla bu Yö-

netmeliğin 13 üncü maddesine göre Bakanlıkça oluşturulan Yanık Tedavisi Bilim Komisyo-
nunu,

d) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
e) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına, devlet ve vakıf üniversiteleri ile özel sektöre ait,

bünyesinde yanık tedavi hizmeti verilen yataklı tedavi kurumlarını,
f) Sorumlu tabip: Acil travma olan yanık tedavi hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde

planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki
şartları haiz, tercihen genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi
uzmanı tabipler arasından yönetici tarafından görevlendirilen yanık tedavi biriminden sorumlu
olan uzman tabibi,

g) Yanık odası: Yanık merkezi veya yanık ünitesi bulunmayan sağlık tesislerinde, genel
cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniklerinden birinin bün-
yesinde en az iki hastaya aynı anda yanık tedavi hizmeti verebilecek nitelikte fizikî, donanım
ve personel şartlarını haiz yanık tedavi birimini,

ğ) Yanık merkezi: Sağlık tesisinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan ancak,
diğer birimlerden izole edilmiş veya müstakil binası olan,  tüm yanık vakalarının kabul edildiği,
ilk şok tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar tüm tedavi süreçlerinin gerçekleştirilebildiği,
sterilizasyon şartlarının sağlandığı, giriş ve çıkışlarının enfeksiyon kontrolü bakımından dene-
timli olduğu yanık tedavi birimini, 

h) Yanık tedavi birimi: Yanık odası, yanık ünitesi veya yanık merkezi için kullanılan
genel tanımı,

ı) Yanık ünitesi: Sağlık tesisinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan ancak, diğer
birimlerden izole edilmiş, yatarak tedavisi gereken erişkin ve çocuk yanık hastalarının bakım
ve tedavilerinin sağlandığı yanık tedavi birimini,

i) Yönetici: Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri için hastane başhekimini, üniversite-
lere ait sağlık tesisleri için sağlık uygulama ve araştırma merkezi başhekimini, özel sağlık
tesisleri için mesul müdürü,

j) 112 KKM: 112 il ambulans servisi baştabipliğine bağlı komuta kontrol merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yanık Tedavi Birimleri ve Bu Birimlerin Standartları

Yanık tedavi birim türleri
MADDE 5 – (1) Yanık tedavi birimleri, hizmet verdiği yanık vakasının özelliğine, bün-

yesinde bulundurduğu alanlarına, sahip olduğu fizikî şartlara, yatak kapasitesine, tıbbi tekno-
lojik donanım ve personel standartlarına göre, yanık merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası
şeklinde sınıflandırılır.

Fizikî şartlar ve asgari donanım standartları
MADDE 6 – (1) Yanık tedavi birimlerinin fizikî şartları, bulunması gereken alanlar,

yatak sayısı, hizmetin tanımı, tıbbi cihaz ve donanım ile personel asgari standartları Ek-1’de
gösterilmiştir.
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(2) Yanık merkezi, tam steril alan, yarı steril alan ve steril olmayan alan olmak üzere
üç ana bölümden oluşur.

a) Tam steril alan; yanık pansuman odası, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinden
oluşur.

1) Yanık pansuman odasının taşıması gereken asgari şartlar şunlardır:
i) En az 25 m2 büyüklükte, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine yakın yerde yapı-

landırılır.
ii) Zeminlerde kolay dezenfekte edilebilir malzemelerin, tavan ve duvarlarda ise anti

bakteriyel özelliği olan ürünlerin kullanılması gerekir.
iii) Hastaların yanık yaralarının yıkanabilmesi için steril ve tercihen akım-ısı ayarlı su

sistemleri bulunur.
iv) Pansuman arabasında gerekli tüm pansuman ve tıbbi sarf malzemesi ile araç ve

gereç 24 saat steril ve kullanıma hazır durumda bulundurulur.
2) Yanık ameliyathanesi, yanık hastalarına hizmet vermek üzere yanık merkezi bünye-

sinde kurulur. Ameliyathanenin taşıması gereken asgari şartlar şunlardır:
i) Ameliyathane, yanık hastalarının debridman, tanjansiyel eksizyon, greftleme ve kont-

raktür işlemleri ile diğer cerrahi işlemleri anestezi altında gerçekleştirebilecek şekilde yapılan-
dırılır.

ii) Havalandırması, hijyenik klima santrali ile merkezi havalandırma yoluyla sağlanır.
iii) Ameliyathanede merkezi tıbbi gaz sistemi, genel anestezi cihazı, ameliyat masası

ve lambası, koter, aspiratör, alet masası ile dermatom ve mesher bulundurulması zorunludur.
3) Yanık merkezi bünyesindeki yoğun bakım servisi, ameliyat sonrası yanıklı hastalar

ile ağır yanıklı hastaların tıbbi bakım, tedavi ve takiplerini sağlamak üzere kurulur. En az 4
(dört) yataklı, üçüncü seviye yoğun bakım servisi şartlarına uygun olarak yapılandırılır.

b) Yarı steril alan; yanıklı hastalara, yatırılarak tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerinin verildiği bölümdür. Yarı steril alan, yanık merkezi bünyesinde, aşağıdaki şartlara
uygun olarak kurulur:

1) Tam steril alanla bağlantılı, bünyesinde tabip odası, hasta odası, sterilizasyon odası,
ilk yardım ve pansuman odası, eğitim ve değerlendirme salonu bulunur.

2) Hastaların sosyal rehabilitasyonu için imkânlar ölçüsünde alan ayrılır, erişkin ve ço-
cuk hastalara göre uygun şartlar sağlanır.

3) Hasta odaları tek kişilik, tercihen toplu yanık vakaları için ihtiyaç halinde iki kişilik
odalara dönüştürülebilecek genişlikte, tuvalet ve duşlu olarak yapılandırılır. Genel hastaneler
bünyesindeki yanık tedavi birimlerinde çocuk hastalar için ihtiyaca göre yeterli sayıda yatak
ayrılır.

4) Zeminlerde kolay dezenfekte edilebilir malzemelerin, tavan ve duvarlarda ise anti
bakteriyel özelliği olan ürünlerin kullanılması gerekir.

5) İlaç, pansuman malzemeleri ile lüzumlu araç ve gereç için uygun bir depo oluşturu-
lur.

6) Sağlık tesisinde mobil röntgen, mobil hemodiyaliz cihazı ve mobil doppler ultraso-
nografi cihazı ile hastaların nakli için sedye asansörü bulunmalıdır.

c) Steril olmayan alan; yanık merkezinde hasta kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı,
ayaktan hastalara pansuman, bakım ve yanık tedavi hizmetlerinin verildiği alandır. Bu alanın
taşıması gereken şartlar şunlardır:

1) Hasta kabul, kayıt ve sekretarya işlemlerinin yürütüldüğü bir alan ile ayaktan hasta-
ların takibi, tedavisi ve pansumanlarının yapılması için lavabosu bulunan bir poliklinik odası
ayrılır.
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2) Poliklinik odasında kapalı ve kilitlenebilir dolap, pansuman masası veya hasta
muayene sedyesi ve seyyar muayene lambası ile gerekli steril müdahale ekipmanı bulunur.

3)  Steril olmayan alandan yarı steril alana geçişler kontrollü olarak sağlanır.
(3) Tıbbi alanlara ilave olarak, yanık ünitesinde ve yanık merkezinde tabipler için oda,

personel soyunma-giyinme, duş ve tuvalet ihtiyaçları için yeterli alan ayrılır. Kadın ve erkek
hastalar için engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo bulunur.

(4) Yoğun bakım servislerinde, 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin en-
feksiyon kontrol programlarının uygulanması zorunludur.

Personel görevlendirilmesi ve asgari personel standardı
MADDE 7 – (1) Yanık tedavi birimlerinde görev yapacak sorumlu uzman tabip ve

diğer personelin görevlendirmesi, ilgili sağlık tesisi yöneticisi tarafından yapılır ve Bakanlığa
bildirilir.

(2) Uzman tabip sayısı yeterli olan sağlık tesislerinde, sorumlu uzman tabiple birlikte
görev yapmak ve sorumlu uzman tabibin yokluğunda, görev ve yetkilerine haiz olmak üzere;
ilgisine göre, genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı
tabiplerden birisi yönetici tarafından yanık merkezinde görevlendirilebilir.

(3) Yanık ünitesinde ve yanık merkezinde sorumlu olarak görevlendirilecek uzman ta-
biplerin bir yanık ünitesinde veya yanık merkezinde fiilen çalışmış olduğunu ilgili kurumdan
belgelemesi zorunludur. Fiili çalışma süresi, uzmanlığını aldıktan sonra, yanık ünitesi sorum-
lusu için en az iki ay,  yanık merkezi sorumlusu için ise en az dört aydır.

(4) Yanık tedavi hizmetleri ekip anlayışı içerisinde yürütülür ve işin yoğunluğu veya
ihtiyaca göre sorumlu tabibin talebi, yöneticinin onayı ile birime ilave personel görevlendiril-
mesi yapılabilir. Yanık tedavi birimlerinde psikolojik destek, rehabilitasyon ve beslenme hiz-
metleri ihtiyaç halinde yönetici tarafından belirlenecek bir psikolog veya sosyal çalışmacı, bir
fizyoterapist ve bir diyetisyenin sorumluluğunda yürütülür. İhtiyaç halinde yönetici tarafından
bu personelin sayısı artırılabilir.

(5) Yanık merkezinde görevli sorumlu uzman tabip ve diğer sağlık personeli, başka bi-
rimlerde görevlendirilmez ve yanık merkezi haricindeki nöbet hizmetleri ile yükümlendiril-
mez.

(6) Yanık ünitesi ve yanık odasında görevli sorumlu tabip bu birimdeki görevinin yanı
sıra uzmanlık dalı ile alakalı poliklinik, klinik, ameliyat ve nöbet hizmetlerini de yürütebilir.
Diğer sağlık personeli ihtiyaca göre yönetici tarafından kurumun diğer birimlerinde de çalıştı-
rılabilir ve nöbet hizmetlerine dâhil edilebilir.

Sorumlu tabibin görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Yönetici tarafından ilgisine göre, genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya

plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı tabiplerden birisi sorumlu tabip olarak yanık
merkezinde görevlendirilir.

(2) Sorumlu tabip hizmetin koordinasyonu ve organizasyonundan, ilgili klinik ile bir-
likte bir bütün olarak planlanıp yürütülmesinden ve yanık tedavi ekibinde görevli tüm perso-
nelden yöneticiye karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yanık tedavi hizmetlerini, kendisine bağlı personelin görev dağılımını, birbirleriyle
olan iletişimlerini, iş akışı ve nöbet hizmetlerini bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili diğer
mevzuata uygun olarak planlar ve yöneticinin onayına sunar.
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b) Kendisine bağlı ekip personeline yanık tedavi hizmetleri ve uygulamaları konusunda
hizmet içi eğitim verir veya verilmesini sağlar, periyodik toplantılar düzenler, aksaklık ve nok-
sanlıkları tespit eder ve hizmetin geliştirilmesi, yanık alanında yeni tedavi yöntemleri ile tek-
nolojik gelişmelerin takibi ve uygulanması konusunda kararlar alır ve uygulatır.

c) Gerekli ilaç, tıbbi cihaz, araç, gereç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının tespiti ile bun-
ların teminini, uygun koşullarda muhafazasını ve uygun kullanılmasını sağlar.

ç) Sterilizasyon koşullarının sağlanması ve denetlenmesi, enfeksiyonlardan korunma,
tıbbi atıkların toplanması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesini sağlar.

d) Yanık tedavi birimlerindeki nöbet hizmetlerini aylık olarak planlar, yöneticiye onay-
latır ve ilgililere tebliğ edilmesini sağlar.

e) Toplu yanık vakalarının görüldüğü olağan dışı durumlarda davet edilecek ilave per-
soneli belirler, uygulama planlarını yapar ve yöneticinin onayına sunar.

f) Yanık tedavi birimlerindeki hizmetlerin hasta hakları mevzuatına, tıbbi deontolojiye,
etik ilke ve kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Diğer sağlık personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Yanık ekibinde görevli hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları şun-

lardır:
a) Tedavi ve bakım işlemleri için sorumlu tabibin yazılı ve imzalı talimatını alır ve uy-

gular. Hasta ile ilgili mesleğine ait kayıtları tutar. Etkilerini gözler ve uygulama sonuçlarını
kaydeder.

b) Yanık tedavi hizmetleri kapsamında uygulanan işlemlerde sorumlu tabibe ve ekibin
diğer üyelerine tetkikler için kan ve numune almak, damar yolu açmak gibi destek sağlar.

c)  Kişinin yaşamsal bulgularını alır, kaydeder, değişiklikleri sorumlu tabibe bildirir.
ç) Tedavi planına uygun olarak oral, parenteral ve haricen uygulanması gereken ilaçları

verir ve verilen ilaçları kaydeder, etki ve yan etkilerini gözlemler, kayıt altına alır ve tabibe
bildirir. Tabip de Advers Etki Bildirim Formunu doldurarak Türkiye Farmakovijilans Merkezine
bildirir.

d) Hizmet sırasında kullanılan malzemelerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapar,
gerekli olanları sterilizasyon için hazırlar, düzenli bakım ve kalibrasyonun yapılmasını sağlar.

e) Kullandığı araç-gereç ve malzemelerin takibini yapar, eksilenlerin takviyesini sağ-
lar.

f) Tek kullanımlık malzemelerin ve atık materyalin, 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 27/12/2017 tarihli ve
30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hüküm-
lerine uygun olarak toplanması ve imha edilmesini sağlar.

g) Sorumlu tabip tarafından iş akış planında belirlenen diğer görevleri yapar.
(2) Yanık ekibinde görevli tıbbi sekreter; yanık tedavi birimindeki kayıtların doğru,

okunaklı ve noksansız tutulmasından, kayıtlara ilişkin bilgi, belge ve dokümanların arşivlen-
mesinden ve muhafazasından, birimin harici iletişim ve haberleşmesi ile ekibin birbirleriyle
olan iletişiminden, randevu ve danışma hizmetlerinin düzenlenmesinden görevli ve sorumlu-
dur.

(3) Yanık ekibinde yer alan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı; yanık
tedavi hizmeti verilen hastaya ve gerektiğinde hastanın yakınlarına müdavi tabip ve sorumlu
tabibin belirlediği tedavi planı doğrultusunda, mesleklerinin gerektirdiği beslenme, rehabili-
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tasyon hizmetleri ile sosyal ve psikolojik destek hizmetleri verirler. Bu hizmetlerin verilmesi
sırasında tıbbi deontoloji, toplumsal etik ve ahlâki kurallara uyulması ve hasta hakları mev-
zuatına uygun olarak hareket edilmesi zorunludur.

(4) Yanık tedavi ekibinde yer alan hizmetli ve diğer personel, sorumlu tabibin belirlediği

görev dağılımı ve iş akış planına uygun olarak görev yapmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Merkezleri ve Eğitim Faaliyetleri 

Eğitim merkezlerinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Yanık tedavisi konusunda eğitim verecek merkezler, yanık merkezi-

nin yıllık ortalama vaka sayısı, uygulanan tedavilerdeki başarı oranı, majör yanık vakalarında

alınan sonuçlar, yanık tedavi ekibinin deneyimi ve benzeri kriterler dikkate alınarak mevcut

yanık merkezleri arasından, komisyonun teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine

Bakanlık onayı ile belirlenir.

Eğitim faaliyetleri  

MADDE 11 – (1) Yanık tedavi biriminde görevli sağlık personeline yanık eğitim mer-

kezlerinde yanık tedavisi konusunda eğitim verilir. Eğitimin süresi yanık tedavi birimlerinde

çalışacak tüm personel için bir aydan az olamaz. Eğitim için görevlendirmeler yöneticinin ta-

lebi, Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile yapılır.

Halka eğitim verilmesi

MADDE 12 – (1) Yanık tedavi birimlerinde görevli personel tarafından,  Müdürlüklerin

koordinasyonunda askeri kuruluşlar, emniyet güçleri, itfaiye, sivil savunma müdürlükleri ve

benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile ulusal ve yerel iletişim kanalları da dâhil

uygun ortamlarda, yanık konusunda halka eğitim verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon ve Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ile Faaliyet İzni 

Komisyonun kurulması

MADDE 13 – (1) Yanık tedavi birimlerini planlanmak, başvuruları dosya bazında veya

gerektiğinde yerinde incelemek, mevcutların bu Yönetmelik esaslarına uygunluğunu değerlen-

dirmek, eğitim merkezlerini belirlemek, yapılacak eğitimleri ve müfredatını planlanmak, bu

birimlerin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyetleri incelemek ve yanık tedavisi konusunda

tıbbi teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmetin iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bu-

lunmak üzere, Genel Müdürlük bünyesinde, Bakanlık onayı ile Yanık Tedavisi Bilim Komis-

yonu oluşturulur. 

(2) Komisyon, Genel Müdürlüğün yazılı daveti üzerine Genel Müdür veya görevlendi-

receği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, yanık merkezi sorumlusu uzman tabipler

arasından Genel Müdürlüğün görevlendireceği altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Görevlendirilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üye, tekrar görevlendirile-

bilir.

(3) Komisyon, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oy-

larda eşitlik olması halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyon ka-

rarları tutanak altına alınır. Komisyonun sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür. Komisyonun

tüm kararları tavsiye niteliğindedir.
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Yanık tedavi birimlerinin kurulması ve işleyişi

MADDE 14 – (1) Yanık odaları haricindeki yanık tedavi birimleri, Bakanlıkça belirle-

nen planlamalar dâhilinde, Ek-1’deki standartlara uygun olarak Bakanlık onayı ile kurulur.

(2) Yanık merkezi; eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve üçüncü ba-

samak özel hastaneler bünyesinde kurulabilir. Yanık merkezlerinde hizmetler, sorumlu tabip

tarafından ilgisine göre genel cerrahi, çocuk cerrahisi ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi

klinikleri ile bir bütün olarak planlanır ve yönetici onayı ile uygulanır.

(3) Yanık ünitesi, bünyesinde genel cerrahi, çocuk cerrahisi ve plastik, rekonstrüktif ve

estetik cerrahi uzman tabibi bulunan Bakanlığa, üniversiteye ve özel sektöre ait sağlık tesisle-

rinde yöneticinin uygun gördüğü uzman tabibin sorumluluğunda faaliyet göstermek üzere ku-

rulabilir. Yanık üniteleri, Ek- 1’de tanımlanan hafif ve orta ağırlıktaki erişkin ve çocuk yanık

hastalarını kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür. 

(4) Bünyesinde yanık merkezi veya yanık ünitesi bulunmayan ancak genel cerrahi, ço-

cuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarından en az birisi bulunan

sağlık tesisleri, kendilerine getirilen veya doğrudan başvuran Ek-1’de tanımlanan hafif yanık

vakalarını kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür. Fizikî şartları uygun olan sağlık tesislerinde

bu hizmetlerin verilmesi için en az iki hastaya aynı anda yanık tedavi hizmeti verilebilecek ni-

telikte fizikî, donanım ve personel şartlarını haiz yanık odası oluşturulabilir. Yanık odaları, Ek-

1’deki asgari standartlara uygun olarak kurulur ve Bakanlığa bildirilir. Normal çalışma saatleri

dışında bu hizmetler yönetici tarafından düzenlenen icap nöbeti dâhilinde yürütülür.

(5) Çocuk cerrahisi uzmanı bulunan sağlık tesislerinde çocuk yanık hastaların takip ve

tedavisinden öncelikle çocuk cerrahisi uzmanı sorumludur.

Başvuru usulü ve gerekli belgeler

MADDE 15 – (1) Yanık merkezi ve yanık ünitelerinin kurulmasına ilişkin başvurular,

Bakanlıkça belirlenmiş planlamalar dâhilinde yöneticinin yazılı talebi, Müdürlüğün uygun gö-

rüşü ile Genel Müdürlüğe iletilir. Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şun-

lardır:

a) Hizmet verilecek bölgenin nüfusu, en yakın yanık tedavi birimine uzaklık, ulaşım

durumu, ilin ve bölgenin yanık vakası görülme sıklığı, son bir yıla ait yanık poliklinik muayene

sayısı, yatırılarak tedavi edilen yanık hasta sayısı, kurum dışından sevkle gönderilen ve kurum

dışına sevk edilen yanık hasta sayısı ve benzeri istatistiksel hasta kayıtları. 

b) Sorumlu uzman tabip ve diğer sağlık personelinin isim listesi.

c) Sorumlu uzman tabip adına düzenlenmiş eğitim belgesi.

ç) Yanık tedavi birimine ait ölçeklendirilmiş kroki.

d) Araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanım listesi.

(2) Başvuru dosyasındaki belgelerin yönetici ve Müdürlükçe onaylanmış olması zo-

runludur. 

Faaliyet izni verilmesi

MADDE 16 – (1) Başvurular Genel Müdürlükçe dosya bazında değerlendirilir. Noksan

belgesi bulunmayan başvuru dosyası komisyona havale edilir. Komisyon tarafından incelenen

dosya uygun bulunduğu takdirde bir tutanakla karara bağlanır. Başvurusu karara bağlanan yanık

tedavi birimleri gerektiğinde, komisyon üyesi en az iki kişiden oluşan ekipçe yerinde değer-

lendirilir. Uygun görülen yanık tedavi birimine Bakanlık oluru ile faaliyet izni verilir.
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(2) Olağanüstü haller, sağlık ihtiyaçları bakımından bölgesel dengeleri değiştirebilen

geniş ölçekli nüfus hareketlilikleri ve nüfusun demografik yapısındaki önemli değişikliklerin

bulunduğu durumlarda talep halinde veya Bakanlığın ihtiyaç gördüğü sağlık tesisleri bünye-

sindeki yanık ünitelerine süresi bir yıldan fazla olmamak kaydıyla geçici yanık merkezi statüsü

verilebilir. İhtiyaç halinde Bakanlık tarafından bu süre uzatılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Nöbet, Sevk, Verimlilik, Denetim ve Yaptırımlara Dair Hükümler

Nöbet hizmetleri

MADDE 17 – (1) Yanık tedavi merkezlerindeki nöbet hizmetleri, ilgili klinikte bulunan

uzman tabipler ve bu birime rotasyona gelen ilgili dalda uzmanlık eğitimi görenlerle bir bütün

olarak yedi gün yirmidört saat esasına göre planlanır ve yürütülür. 

Sevk ve nakil esasları

MADDE 18 – (1) Yanık vakaları sevk ve nakillerinin 112 KKM aracılığıyla Ek-1’de

yer alan Hizmetin Tanımı başlığı altında bulunan standartlara uygun olarak yanık tedavi bi-

rimlerine yapılması esastır. 

(2) Yanık ünitesi ve yanık merkezlerinde tedavisi büyük oranda tamamlandığı sorumlu

tabip tarafından belgelenen yanık hastalarının idame tedavisi, hastanın talebi dâhilinde en yakın

yanık odası veya sağlık tesisine sevk edilmek suretiyle sürdürülebilir.

Verimliliğin ölçülmesi

MADDE 19 – (1) Yanık tedavi hizmetlerinin toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile Ba-

kanlık politikalarına uygun şekilde sürdürülmesini sağlamak ve gerektiğinde uygulamalara yön

vermek amacıyla yanık tedavi birimlerinin faaliyetleri Bakanlıkça verimlilik bakımından de-

ğerlendirilir.  

(2) Yanık tedavi birimlerinin faaliyetleri, yatan hasta sayısı, ortalama yatış süresi, ya-

pılan ameliyat sayıları, yanık derecesi ve kaynağı, greft yapılan hasta sayısı,  yapılan greft sa-

yısı, uygun zamanda yapılan greft ve tanjansiyel eksizyon oranları, erişkinde %30 çocukta

%20’nin üstünde yanıklı hasta sayısı, klinik enfeksiyon oranı, mortalite, yıllık nakil alınan

hasta sayısı, sevkle gelen ve merkez dışına sevkle gönderilen vaka sayısı, sevk endikasyonları

ve endikasyonlarına göre uygunsuz sevkler gibi Komisyon tarafından belirlenecek istatistiki

veriler çerçevesinde Genel Müdürlükçe üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemler halinde basılı

form veya Bakanlığın mevcut merkezi elektronik veri toplama sistemleri kapsamında izlenir. 

(3) Toplanan veriler Komisyon tarafından yıllık olarak değerlendirilir ve olumsuzluk

tespit edilen yanık tedavi birimleri için gerekçeli değerlendirme raporu hazırlanır.  Raporda,

niteliğine göre, tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi için verilmesi gereken süreler de be-

lirtilir.

(4) Yanık tedavi birimleri, verilen süreler içerisinde, kendilerine tebliğ edilen olumsuz-

lukları gidermekle yükümlüdür. Olumsuzlukların giderilip giderilmediği Müdürlük denetim

ekibince, niteliğine göre yerinde veya dosya bazında değerlendirilir ve raporlanarak Genel Mü-

dürlüğe gönderilir.               

(5) Komisyon gerektiğinde verimlilik değerlendirmesini yerinde yapabilir. 

(6) Değerlendirme raporlarında bölgesel yanık nedenleri ve bunların önlenmesi ama-

cıyla çok paydaşlı ve toplumun sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik değerlendir-

meler de yer alabilir. 
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Denetim ve sorumluluk
MADDE 20 – (1) Yanık tedavi birimlerinin işleyişi ve yanık hizmetlerinin bu Yönet-

melik hükümlerine uygun olarak etkili bir şekilde yürütülmesinden Müdürlükler, yöneticiler
ve yanık tedavisi birim sorumluları müteselsilen sorumludur.

(2) Müdürlükler, denetim ekipleri marifetiyle, işleyiş ile ilgili olarak Ek-2’de yer alan
Yanık Tedavi Birimleri Denetim ve Değerlendirme Formuna uygun olarak yılda en az bir kez
denetim yapar, sonuçları değerlendirir ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili gerekli ted-
birleri alır. Gerekli görülmesi durumunda Müdürlükler, denetim sonuçlarını raporlar ve Ba-
kanlığa bildirir.

(3) Denetim ekibi, il sağlık müdürünün uygun göreceği bir müdürlük yetkilisi başkan-
lığında, genel cerrahi,  çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanla-
rından birisi, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ve yanık konusunda deneyimi bulunan bir
hemşirenin katılımı ile oluşturulur. Gerekli görülmesi durumunda bir teknik personel denetim
ekibine dâhil edilebilir.

(4) Bakanlıkça faaliyet izin onayında belirtilen yatak sayısının altında veya üzerinde
yatak sayısı ile faaliyet gösterilemez ve bu yataklar yanık tedavisi dışında kullanılamaz.

Yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yanık tedavi hizmeti sunmak

amacı ile açılan yanık tedavi birimlerinde, bu Yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi hâlinde,
kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre disiplin hü-
kümleri uygulanır.

(2) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan yanık tedavi birimle-
rinde, bu Yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi hâlinde,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Herhangi bir sebeple faaliyeti durdurulan veya faaliyet izni iptal edilen yanık tedavi
birimlerinde tedavi gören hastaların tedavilerinin idamesi için Müdürlük gerekli tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 10/9/1982 tarihli ve

8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği ile 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mevcut yanık tedavi birimlerinin durumu ve uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça faaliyet

izni verilmiş olan yanık ünitesi ve yanık merkezleri mevcut statüleri korunarak faaliyetine de-
vam eder. Fizikî alt yapı yetersizliği Müdürlük raporu ile belgelenenler, bu Yönetmelikte be-
lirlenen fizikî alanlara ait asgari standartlardan beş yıl süre ile muaf tutulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olan yanık ünitesi ve yanık mer-
kezlerinde halen görev yapan sorumlu tabipler için 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar
aranmaz.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KAFKASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim,

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama

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

larının görevlerine ve çalışmalarına 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: Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye ile Kafkas ülkeleri, özerk cumhuriyetleri ve

Kafkas toplulukları arasındaki politik, ekonomik, kültürel iş birliğinin sürekli geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, bu araştırmalar yoluyla

bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda söz ko-

nusu ülke ve topluluklar ile Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye-Kafkasya ilişkileri ile bu bölgede bulunan cumhuriyetler ve toplulukların

tarihi, kültürü, ekonomisi ve edebiyatı hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte

enstitüler ve üniversitelerle iş birliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.
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c) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları

ile iş birliği yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, proje yapmak, se-

miner, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine

katkıda bulunmak.

d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, dene-

yimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve

programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araş-

tırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve

rapor halinde yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Genel Kurul.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

elemanları arasından, bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi

sona erince yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman-

larda, Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendi-

rilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Genel Kurul

MADDE 10 – (1) Genel Kurul, Iğdır Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim ele-

manları ile Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Edebiyat, Coğrafya, Ekonomi bölümleri gibi sosyal

bilimler alanlarında görev yapan öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür Yardımcısı

Kurulun tabii üyesidir.

(2) Genel Kurula Müdür başkanlık eder.

(3) Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki

işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, Yönetim Kuruluna 3 üye seçer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, varsa Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafın-

dan gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim elema-

nından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında gö-

revlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim

Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değer-

lendirip önerilerde bulunmak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hak-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine 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: Merkezin alan koordinatörünü, 
b) Alan koordinatörü yardımcıları: Merkezin alan koordinatörü yardımcılarını,
c) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu, 
ç) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 
d) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
e) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü, 
f) Sekreter: Merkez Sekreterini, 
g) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini, 
ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında

disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel
yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi
açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak insan hakları alanında şehit ve gazi hakları,

kadın hakları, çocuk hakları, genç hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, mülteci, göçmen, sı-
ğınmacı hakları, dezavantajlı grup hakları, mağdur hakları, üstün yetenekli/zekâlı birey hakları,
azınlık hakları, yoksul hakları gibi alt birimleri bünyesinde kurmak.

b) Merkezin bünyesinde ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği içerisinde Türkiye
Kadın Cinayetleri Gözlemevini açmak.
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c) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları
Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

ç) Dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmak ve insan hak-
larına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

d) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte
konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulun-
mak.

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,
resmi veya özel kurum, örgütler ve sanat ve kültür çevreleriyle merkezin amacı doğrultusunda
ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler
düzenlemek.

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında, ulusal ve uluslararası mahkeme kararla-
rını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde ülke raporları hazırlamak ve bu ko-
nulardaki değerlendirmeleri ve çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sun-
mak.

g) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Merkezin amaçlarına
uygun olarak ve bunlara işlerlik kazandıracak nitelikte eğitim çalışmaları hazırlamak ve yü-
rütmek.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bu-
lunmak ve bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek.

h) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin ileri düzeyde uzmanlık kursları ve sertifika prog-
ramları düzenlemek ve yürütmek.

ı) Birleşmiş Milletler’in ve başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü
gibi bu örgüte bağlı kuruluşların, insan hakları alanındaki çalışmalarına katkıda bulunmaya ça-
lışmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar dü-
zenlemek ve bunlara iştirak etmek, UNESCO Kürsüleri sistemi içinde uluslararası kuruluşlarla
iş birliği yapmak.

j) İnsan haklarıyla ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayıl-
masını sağlamak; öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma
yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, alanı ile ilgili danışmanlık hizmeti
vermek ve bu kuruluşlarla iş birliği yapmak.

l) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.
m) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

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, Rektör tarafından Merkezin Yönetim Kurulu içinden seçilerek

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bu-
lunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Müdür, çalış-
malarından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Ku-

rulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması
halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek. 
b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık yap-

mak. 
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek. 
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 
a) Gerekli durumlarda müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. 
b) Müdür yardımcıları Müdüre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları

arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, yeni üye görevlendirilir. Yeni
üyenin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir olağan
ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması halinde Müdürün oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını be-

lirlemek. 
c) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait

yıllık çalışma programını kabul etmek, ilaveler yapmak ya da yeniden düzenlemek. 
ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
d) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini de-

ğerlendirip, önerilerde bulunmak.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
f) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu 
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler ile Merkezin gelişimi açısından
katkı yapabilecek kişiler arasından üç yıl süre için Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tara-
fından belirlenir. Danışma Kurulunda yer alacak üyeler bilim, sanat, iş, siyaset, medya ve ben-
zeri alanlardan tercih edilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

Merkezin gelişimine katkı sağlamak. 
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak. 
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Alan koordinatörleri
MADDE 16 – (1) Alan koordinatörleri, Üniversitede görevli akademik personel ara-

sından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.
Alan koordinatör yardımcıları
MADDE 17 – (1) Alan koordinatör yardımcıları, Üniversitede görevli akademik per-

sonel arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.
Alan koordinatörlerinin görevleri
MADDE 18 – (1) Alan koordinatörlerinin görevleri; Yönetim Kurulu tarafından açılan

programların yürütülmesini sağlamak ve program süresince çocukların ve diğer ilgililerin sağlık
ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almaktır.

Alan koordinatör yardımcılarının görevleri
MADDE 19 – (1) Alan koordinatör yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Alan koordinatörünün verdiği görevleri yapmak. 
b) Alan koordinatörü ile iş birliği içerisinde çalışmak.
Sekreterin görevlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Sekreter, Üniversitede görevli idari personel arasından Rektör tara-

fından görevlendirilir. 
Sekreterin görevleri 
MADDE 21 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır: 
a) Merkezin her türlü sekretarya hizmetlerini yürütmek.
b) Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmaksızın katılmak ve toplantılarda rapor-

törlük yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 22 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcamalar ve denetimi 
MADDE 23 – (1) Merkez ile ilgili her türlü harcamanın muhasebesi ve denetimi ilgili

mevzuata göre gerçekleştirilir. 
Harcama yetkilisi
MADDE 24 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 25 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve çalışmalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
İş birlikleri 
MADDE 26 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması,

yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda;
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve
benzeri ile iş birlikleri gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar ile gerçekleştirilecek iş birliklerinin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esasları bir protokolle
belirlenir. 

Yürürlük 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KRİTİK VE FONKSİYONEL 
MALZEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Kritik ve Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Kritik ve Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri Uygu-
lama 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: İstanbul Teknik Üniversitesi Kritik ve Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; faaliyet alanlarına giren bilimsel, teknolojik araş-

tırma, eğitim ve uzmanlığı ilgilendiren konularda başta kritik, stratejik ve fonksiyonel malzeme
teknolojileri olmak üzere Ülke kalkınma planları çerçevesinde projeler/teknolojiler geliştirmek,
prototip seviyede parça üretmek ve danışmanlık yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemiz sanayiinde ihtiyaç duyulan tedarik riski olan ve ikamesi kolay olmayan

malzemeler alanında proje bazlı teknoloji geliştirmek, nihai ürün odaklı çalışmalar yapmak,
prototip seviyede parça üretmek ve ilgili sanayiye teknoloji transfer etmek. 

b) Kritik malzeme teknolojileri alanında Ülkemizin bilimsel ve operasyonel ihtiyaçlarını
karşılayacak yeterliliği sağlamak.
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c) Kritik ve fonksiyonel malzeme teknolojileri alanındaki uygulamalarda, ulusal/ulus-
lararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize etmek ve yürütmek.

ç) Kritik ve fonksiyonel malzeme teknolojileri alanındaki ilgili kamu personeline, yerel
yönetimlerde çalışanlara, mimarlara, mühendislere, sanayicilere, teknik personele, öğretmen
ve öğrencilere malzeme teknolojileri eğitimi verilmesini sağlamak, bu amaçla düzenlenecek
seminer ve kurslarla konu hakkında elde edilen yeni teknikleri ve bilgileri aktarmak.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî
veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak bul-
mak/sağlamak, projeleri uygulamak ve uygulanmasının takibini yapmak.

e) Konuyla ilgili çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal ve uluslararası
nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

f) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayınlarda bulunmak.

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; Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda Üniversitede tam gün

çalışan ve konusunda uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından dört yıl süre ile gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan, görevden alınan veya altı aydan fazla bir süre görevi
başında bulunmayan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür
görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile biri Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda uzman Üniversite
öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından dört
yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez ile ilgili konularda Müdürün vereceği
işleri yaparlar. Müdür kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcılarından birine bırakır. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
b) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
c) Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda Merkezi yönetmek,

Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak.
ç) Merkez ile kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve Merkez

ile ilgili eğitim programlarını düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversite Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitede çalışan öğretim ele-
manları arasından olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 
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(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı
aydan fazla süreyle görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni
üyeler görevlendirilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak, Merkezin faaliyetleri ve yö-

netimi ile ilgili konuları görüşmek ve idari kararlar almak.
b) Müdürün her yıl hazırlayacağı faaliyet raporunu görüşmek ve bir sonraki yıla ait ça-

lışma programını onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile Üniversite Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili
kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla on beş üyeden
oluşur. Bu kurulun başkanı Rektördür.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve
tavsiyelerde bulunmaktır. 

Alt çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konularda Merkezin

faaliyetlerini uygulamak ve belirlenecek programa göre gerçekleştirilmesine yardımcı olmak
üzere, Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma
programı tamamlanan alt birimlerin görevi sona erer.

(2) Alt çalışma birimi için Fakülte veya ilgili öğretim üyeleri de teklif yapabilir.
(3) Belirli projelere belirli süre tahsis olunacak laboratuvar, atölye ve personel için ilgili

fakülte veya diğer birimlerle işbirliği yapılır.
(4) Müdür, alt çalışma birimlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere müdür yardımcıların-

dan birini birim yürütücüsü olarak seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim
çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(5) Fakülteler ve diğer birimlerle işbirliği kapsamında görevlendirmelerle ilgili olarak
Dekan veya Rektörün onayı alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve

44 üncü maddeleri ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen
en son süreyi,

ç) Bölüm Kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğ-
retim üyelerinden oluşan kurulu,

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

e) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan
alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar
bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans
diplomalarına eşdeğerlerinin tespit edilmesini,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

g) EABD: Enstitü anabilim dalını,
ğ) Enstitü: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten EABD Baş-
kanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite
tarafından belirlenen öğretim programını,

8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



k) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

l) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği içinde
yürütülen lisansüstü programı,

m) Program: Yüksek lisans, doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte
zorunlu ve seçmeli dersler ile tez ve uygulamaları,

n) Programın süresi: Tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının tanım-
lanan normal sürelerini ve katkı payı ödenecek azami sürelerini,

o) Rektörlük: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
p) Seminer dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel

ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uy-
gun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yetene-
ğini geliştirmesini,

r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez
çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü
öğrencisine verdiği dersi,

ş) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato
tarafından belirlenen eğitim süresini,

u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, ilgili

öğretim üyesinin teklifi, sırasıyla EABD Başkanlığının ve EK’nin uygun görüşü ile Senatonun
kararına istinaden dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde, sırasıyla EABD Başkanlığının ve EK’nin uygun görüşü
ile Senatonun kararına istinaden yabancı dilde program açılabilir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi ve program açılabilmesi
için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir.

Program ve yeni ders açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD bünyesinde lisansüstü program açılması 3/3/1983

tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD Başkanlığının teklifi, Bö-
lüm Kurulu Kararı ve EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Enstitülerde, EK’nin önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim
yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası
bir EABD kurulabilir. Bu şekilde kurulan EABD Başkanı, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl
süre ile atanır.
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(3) Yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar sırasıyla EABD Başkanlığının ve
EK’nin teklifi üzerine Senatonun onayıyla açılır.

(4) Bir EABD’de açılması düşünülen yeni bir ders için dersin içeriği, dersin açılma ge-
rekçesi ve temel kaynaklarını içeren müracaat EABD Başkanlığına yapılır. EABD Başkanlı-
ğının uygun görüşü üzerine teklif edilen dersler, EK’nin oluru ve Senato onayı ile açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi her dönem için teklif edilebilir ve EYK’nin uygun görüşü ile
açılır.

(6) EABD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlen-
dirilmeleri; EABD Kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü ile gerçekleşir.

(7) Bazı derslerin sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yo-
luyla yürütülmesi Senatonun uygun görüşüne bağlıdır.

(8) EK kararı bulunmadığı müddetçe, enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarında aynı isim veya içerikle ders açılamaz.

(9) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(10) Bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir zorunlu dersin hem yüksek lisans hem de doktora programlarında yer alması mecburidir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans için dört yarıyıl, doktora için sekiz yarıyılda öğrenimini

tamamlayamayan öğrenciden katkı payı alınır.
(2) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, tezsiz uzaktan

eğitim öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini
ödemekle yükümlüdürler.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK’ce
kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz, öğrenci belgesi, askerlik belgesi
gibi belgeler alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tez ve bitirme proje çalışması yazım dili
MADDE 8 – (1) Tezler Türkçe’den başka dillerde de yazılabilir. Bu durumda Türkçe

dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan Belirleme, Öğrenci Kabul ve Kayıt Süreci

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD

Başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
(2) Öğrenci kontenjanları belirlenirken, EABD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık

yükleri dikkate alınır.
(3) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar enstitünün internet sayfalarında duyurulur.
Gerekli belgeler
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplo-

masına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
(2) Adaylar, başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazan-

maları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür.
(3) Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bel-

gelerde müracaat sahibinin aleyhine farklılıklar olması durumunda adayın kaydı yapılmaz.
Bilim sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Her lisansüstü program için EABD öğretim üyeleri arasından EABD

Başkanlığının yazılı teklifi üzerine EYK tarafından belirlenen üç asıl ve bir yedek üyeden mü-
teşekkil ayrı ayrı jüri heyetleri oluşturulur.
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(2) Kural olarak, açılan programın niteliğine göre anabilim dalı başkanı veya ilgili bilim
dalı başkanı jüride yer alır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Özel öğrenci kabul, koşul ve kontenjanları Senatonun belirlediği

esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin koşul ve kontenjanlar Senato

tarafından belirlenir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatonun belirlediği esaslar

uygulanır.
Kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, kayıt yaptırdıkları

ders ya da derslerin açılıp açılmayacağı, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri
Senatonun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilir.

Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 16 – (1) Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı mevzuatla

belirlenir.
(2) Danışman atamada; öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate

alınır.
(3) Danışman değişikliği veya danışmanlıktan ayrılmaya ilişkin gerekçeli talebin

EYK’ce kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.
(4) Yurt dışına altı aydan fazla görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlıkları da,

ÜYK’nin görevlendirme kararı ile sona erer.
(5) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-

rumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.
(6) YÖK ya da üst kurullarında yer değiştiren, bilimsel araştırma kurumlarında görev-

lendirilen, başka bir üniversiteye geçen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan
danışmanlıkları, talepleri üzerine süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Üniversitede, tez konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunma-
ması halinde, EABD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından, Üniversite içinde başka
bir EABD Başkanlığından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de bi-
rinci danışman olarak atanabilir.

(8) Tez aşamasında yapılan danışman değişikliğinde mevcut danışmanın tez konusu ile
ilgili feragat izni istenir.

(9) Doktora tez çalışmasının birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite
kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki
öğretim üyesi veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip bir kişi ikinci
danışman olarak atanabilir.

(10) Ortak (eş) danışman atama talebi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
gerçekleşir.

(11) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer
üniversite tarafından atanan danışman da ortak danışman olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme

Değerlendirme
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:
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100’lük Başarı Notu Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
65-74 CC 2.00
55-64 DC 1.50
50-54 DD 1.00
≤49 FF 0.00
0.00 GR Girmedi
0.00 DZ Devamsız

- MU Muaf
- YT/BA Yeterli/Başarılı
- YZ/BZ Yetersiz/Başarısız

(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tek-
rarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Se-
natonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçme notu alt sınırı CC, doktora prog-
ramlarında ise CB’dir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam dersin kredisine bölün-
mesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane
0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi ile seminer dersi not ortalamasına katılmaz. Bunlara ilişkin de-
ğerlendirme YT veya YZ olarak gösterilir.

(5) Bitirme projesi ve tez çalışması BA veya BZ olarak değerlendirilir ve not ortalama-
sına katılmaz.

Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Öğrencinin kaydı resen veya EYK kararıyla hususiyetle şu hallerde

silinir:
a) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.
b) Yükseköğretim Kuramları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çıkarma

cezası alması.
c) Ders ve tez dönemlerinde başarısız olması.
ç) Azami süreler içerisinde programların tamamlanamaması.
(2) Keyfiyet ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
(3) Ödenmiş olan öğrenim ücretleri iade edilmez.
Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 13/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının temel amacı; öğrenciye bilimsel

araştırma yapma becerisinin kazandırılmasıdır. Bunun yanı sıra; bilgiye erişme, değerlendirme,
yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliği de kazandırılmaya çalışılır.

(2) Tezli yüksek lisans programları, ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kural olarak şu koşulları yerine

getiren adaylar başvurabilir:
a) YÖK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) Başvurulan programın puan türünde en az 60 ALES puanı veya ÖSYM tarafından

kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almak.
c) Her programın başvuru için belirlediği yabancı dillerden istenen puanı almak.
Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 23 – (1) Bilim sınavı yazılı olarak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek

şekilde yapılır.
(2) Başarı notu, ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %10’u, bilim sı-

nav puanının %30’u alınarak hesaplanır.
(3) Yazılı bilimsel sınavdan 50’nin altında alan adaylar, diğer puanlarına bakılmaksızın

başarısız sayılır.
(4) Jüri başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı EABD Başkanlığı

kanalıyla, yazılı bilimsel sınav tarihini izleyen iki iş günü içinde Enstitüye teslim eder.
(5) Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
(6) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi derhal ilan eder.
Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EABD Başkanlığının öngördüğü zorunlu yahut seçimlik en az yedi ders ve seminer
dersi ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 25 – (1) Öğrenci ders aşamasını tamamlamasını takip eden yarıyılda danış-

manı ile belirlediği tez konusunu, tez öneri formuna yazarak EABD Başkanlığına teslim eder.
EABD kararı ile ilgili Enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği danışmanın talebi, EABD Başkanlığının olumlu görüşü ve
EYK kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin benzerlik incelemesinden geçirilmesi ve teslimi
MADDE 26 – (1) Öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara göre

hazırlar ve elektronik ortamda danışmanına iletir.
(2) Danışman, elektronik ortamda söz konusu tezi benzerlik incelemesinden geçirilmek

üzere EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
(3) Enstitü, teze ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde danışmana iletir.
(4) Teze ilişkin benzerlik raporundaki oran %20’nin altında olursa, savunulabilir şerhi

ile birlikte tezin enstitüye öğrenci tarafından fiziki olarak teslimi şarttır.
(5) Program raporundaki oranın %20 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda tez, da-

nışmanına iade edilir.
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Tez savunma jürisi kurulması
MADDE 27 – (1) Tez jürisi, danışman dışında, en az biri anabilim dalı veya Üniversite

içinden, biri de Üniversite dışından olmak üzere en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Yedek üyelerden biri Üniversite içinden, biri de Üniversite dışından belirlenir.
(3) Jüri teşkili için danışman tarafından anabilim dalı veya Üniversite içinden üç, Üni-

versite dışından da üç kişi olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerilir.
(4) Jüri, tez danışmanının önerisi, EABD Başkanının oluru ve EYK onayı ile atanır.
(5) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından resen üç asıl ve iki yedek üyeyi belirler.
Tezin jüri üyelerine iletilmesi
MADDE 28 – (1) Jüri üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin EYK kararı en geç üç iş-

günü içinde EBYS, KEP, elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.
(2) Tezin elektronik nüshası EYK karar tarihinden itibaren üç işgünü içinde jüri üyele-

rinin enstitüde kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilir.
(3) Tezin fiziki nüshası ise EYK kararının ilanı tarihinden başlayarak en geç beş işgünü

içinde tüm jüri üyelerine elden veya posta yahut kargo yoluyla öğrenci tarafından teslim edilir.
Teslime ilişkin belge, öğrenci tarafından enstitüye verilir.

(4) Tezin fiziksel olarak teslim edildiği tespit edilmedikçe, savunma tarihi verilmez.
Tez savunma sınavının yapılması
MADDE 29 – (1) Danışman ve jüri üyeleri, tezin elektronik nüshasının kendilerine ile-

tilmesinden itibaren, en erken 21, en geç 30 gün içinde tez savunma sınavını gerçekleştirirler.
(2) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde öğrencinin danışmanına yazılı
olarak bildirir.

(3) Tez savunma sınavı tarihi danışmanın önerisi, EABD Başkanlığının aracılığıyla en
geç beş işgünü önce yazılı olarak enstitüye bildirilir.

(4) Sınav, enstitü tarafından ilan edilen tarihte ve yerde, dinleyiciye açık olarak yapılır.
(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının özetlenmesi ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümlerinden oluşur.
(6) Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
Tez savunma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı yahut başarısız

veya düzeltme kararı ile değerlendirir.
(2) Danışman öğretim üyesi tarafından, tez savunma sınavını izleyen üç işgünü içinde,

jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ve tez savunma tutanağı EABD
Başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

Tezin başarılı bulunması durumunda yapılacak işlemler
MADDE 31 – (1) Başarılı bulunan tez, benzerlik raporu da alınmak suretiyle bir ay

içinde enstitü tarafından biçim ve yazım kurallarına uygunluk bakımından denetlenir.
(2) Denetimden geçen tezin bir adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç

kopyası ve YÖK tarafından istenen belgeler, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilir.
(3) EYK, talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
(4) Tezi başarılı bulunup da tezini teslim etmeyen öğrenci diplomasını alamaz, öğren-

cilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.
(5) Tezini teslim eden öğrenci, EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
Tez savunma sınavında düzeltme kararı
MADDE 32 – (1) Düzeltme kararı verildiği takdirde, öğrenciye en fazla üç ay süre ta-

nınır. Süre sonunda öğrenci tekrar savunma sınavına alınır.
(2) Düzeltme sınavının yapılacağı tarih, danışman tarafından EABD Başkanlığı aracı-

lığıyla enstitüye bildirilir.
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(3) Öğrenci tezinin düzeltilmiş nüshalarını sınav tarihinden onbeş gün önce jüri üyele-
rine teslim eder ve sınavı yapan jüri önünde yeniden savunur.

(4) Düzeltme kararına rağmen belirtilen süre içerisinde tezinin düzeltilmiş nüshasını
teslim etmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da ikinci savunma sınavı sonunda başarısız
sayılan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavından başarısız olmak
MADDE 33 – (1) Tezi başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(2) Başarısız bulunan öğrencinin talebi üzerine, ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri

gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans diploması üzerinde EABD’deki programın adı bulu-

nur.
(2) Diploma üzerine yazılacak mezuniyet tarihi, jüri tarafından verilen kararın EYK ta-

rafından onaylandığı tarihtir.
Süre
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının süresi, her yarıyıl için kayıt yap-

tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır.
(2) Bu süre en çok iki yarıyıl daha uzatılabilir.
(3) Tezli yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.
(4) Bilimsel hazırlık azami süreden sayılmaz.
İlişik kesme
MADDE 36 – (1) Dört yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenci-

nin program ile ilişiği kesilir.
(2) Altı yarıyıl içerisinde tez savunmasında başarısız olan veya süresi içerisinde tezini

teslim etmeyen yahut savunma sınavına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve mahiyet
MADDE 37 – (1) Bu programın amacı; öğrenciye temel akademik becerilerin yanı sıra

mesleki konuda bilgi ve uygulama kabiliyeti kazandırmaktır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim şeklinde yürütü-

lebilir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için lisans diploma-

sına sahip olmak gerekir. Yabancı bir ülkeden alınan diplomanın denkliğinin YÖK tarafından
onaylanmış olması şarttır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşulları Üniversitenin ilgili yönergesi ile dü-
zenlenir.

(3) EABD açılacak programa özgü koşulları belirleyebilir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Programlara öğrenci kabulünde sıralama kural olarak lisans mezu-

niyet notuna göre yapılır.
(2) Sıralamada eşitlik halinde eşit olan adayların tamamı programa kabul edilir.
(3) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.
Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 40 – (1) Programların AKTS kredileri 90’dan az olamaz.
(2) Program, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on ders ile pro-

jeden oluşur.
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(3) Seçmeli ve zorunlu dersler kural olarak 3 kredidir.
(4) Öğrenci lisans öğrenimi süresinde alınmamış olması kaydıyla, alacağı derslerin en

çok üçünü lisans dersleri arasından seçebilir.
(5) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü ders yüküne ve

kredisine sayılamaz.
Proje konusunun belirlenmesi ve süresi
MADDE 41 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde proje konusunu da-

nışmanına onaylatarak enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, en erken iki, en geç üçüncü yarıyıl sonunda projesini teslim eder.
Projenin benzerlik incelemesi ve başarı kararı
MADDE 42 – (1) Öğrenci projesini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara

göre hazırlar ve elektronik ortamda benzerlik programından geçirilmek üzere enstitüye gön-
derir.

(2) Enstitü, projeye ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde öğrenciye iletir.
(3) Projeye ilişkin benzerlik raporundaki oran %20’nin altında olursa, danışman, pro-

jenin başarılı olduğunu tutanak ile enstitüye bildirir.
(4) Rapordaki oranın %20’nin üzerinde gerçekleşmesi durumunda proje, öğrenciye iade

edilir.
Diploma
MADDE 43 – (1) Projesi danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci, EYK kararı

ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
İlişik kesme
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için

kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, üç yarıyıldır.
(2) Bu sürenin sonunda derslerden başarısız sayılan, projesini usulüne uygun surette

teslim etmeyen, savunma sınavına katılmayan yahut savunma sınavında başarısız olan ya da
herhangi başka bir nedenle programı tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisansa geçiş
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 46 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yürütmek,

bilimsel olayları yorumlamak, kapsamlı surette analiz ve sentez yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-

temi farklı bir alana uygulama niteliklerinden en az birini gerçekleştirmesi aranır.
Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 47 – (1) Doktora programına başvurabilmek için asgari aşağıdaki koşullar

yerine getirilir:
a) YÖK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Yüksek lisans not ortalaması en az 2.75/4.00 olmak.
c) Başvurulan programın puan türünden en az 65 ALES puanına sahip olmak.
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ç) Yabancı dil koşulu olarak YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

(2) GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.
Bütünleşik doktora programına başvuru koşulları
MADDE 48 – (1) Bütünleşik doktora programına başvurabilmek için asgari aşağıdaki

koşullar yerine getirilir:
a) Lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00/4.00 olmak.
b) Başvurulan programın puan türünden en az 75 ALES puanına sahip olmak.
c) Yabancı dil koşulu olarak YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavla-

rından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

ç) Herhangi bir tezli lisansüstü programa kayıtlı olmamak.
Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuru koşulları
MADDE 49 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvurabilmek için asgari aşağıdaki

koşullar yerine getirilir:
a) Tıp fakültesi mezunları açısından, lisans diplomasına sahip olmak; en az 65 temel

tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 70 puan almak.
b) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar açısından yüksek lisans diplomasına sahip olmak

ve ALES’in sayısal puan türünden en az 75 puan almak.
c) Diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunları açısından, lisans diplomasına sahip

olmak ve ALES’in sayısal puan türünden en az 75 puan almak.
(2) Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir.

Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde usul
MADDE 50 – (1) Doktora bilim sınavı yazılı olarak yapılır.
(2) Programa kabul için genel başarı notu, ALES puanının %50’si, bilim sınavı puanının

%40’ı, yüksek lisans not ortalamasının %10’u alınması suretiyle hesaplanır.
(3) Genel başarı notu toplamı 75’in altında olanlar sıralamaya dahil edilmez.
(4) Bilim sınavında, başarı notu 50’nin altında olan adaylar başarısız kabul edilir ve sı-

ralamaya dahil edilmez.
(5) Adayların başarı sıralama tutanağı, EABD üst yazısıyla, sınav tarihini izleyen iki

işgünü içinde enstitüye teslim edilir.
(6) Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
(7) Enstitü, asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.
Doktora programında ders yükü
MADDE 51 – (1) Doktora programında verilecek dersler, asgari 21 kredi, yedi ders ve

60 AKTS’den oluşur.
(2) Programda, biri bilimsel araştırma yöntemi ve etiği konularını içermek üzere en az

sekiz ders ile seminer dersi yer alır.
(3) Program, dersler dahil yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalış-

ması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
(4) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla de-

ğerlendirilir.
(5) Doktora programı öğrencileri, danışmanlarının onayı ile en fazla iki dersi yüksek

lisans programlarından seçebilirler.
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Bütünleşik doktora programında ders yükü
MADDE 52 – (1) Bütünleşik doktora programında verilecek dersler, asgari 42 kredi,

14 ders ve 120 AKTS’den oluşur.
(2) Program; dersler, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması

olmak üzere en az 300 AKTS’dir.
(3) Program kapsamında biri bilimsel araştırma yöntemi ve etiği konularını içermek

üzere en az 16 ders ile seminer yer alır.
(4) Bütünleşik doktora programı öğrencileri, danışmanlarının onayı ile en fazla yedi

dersi yüksek lisans programlarından seçebilirler.
Tez danışmanı atanması ve değiştirilmesi
MADDE 53 – (1) EYK, EABD Başkanlığının önerisi ile her öğrenciye en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar, bir öğretim üyesini danışman olarak atar.
(2) Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.
(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, bir öğre-

tim üyesinin doktora danışmanlığına atanabilmesi, daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezini yönetmiş olmasına bağlıdır.

(4) Tez konusuna bağlı olarak, danışmanın önerisi ve EYK oluruyla Üniversite dışından
bir öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir.

(5) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin, Üniversite-
den ayrılması veya emekli olması halinde kural olarak danışmanlığı devam eder.

(6) Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmelerde, yeni danışman atanır.
(7) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğ-

rultusunda, EABD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK onayı ile değiştirilebilir.
(8) Tez aşamasında yapılan danışman değişikliğinde mevcut danışmanın tez konusu ile

ilgili feragat izni istenir.
Doktora programında süre
MADDE 54 – (1) Doktora programı süresi, bilimsel hazırlık hariç, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Bu süre azami on iki yarıyıla kadar uza-
tılabilir.

(2) Doktora programı için gerekli derslerin başarıyla tamamlanması için azami süre
dört yarıyıldır.

(3) Azami dört yarıyıl içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 ge-
nel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Bütünleşik doktora programında süre
MADDE 55 – (1) Bütünleşik doktora programı süresi, bilimsel hazırlık hariç, her dö-

nem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Bu süre azami 14 yarıyıla
kadar uzatılabilir.

(2) Bütünleşik doktora programı için gerekli derslerin başarıyla tamamlanması için aza-
mi süre altı yarıyıldır.

(3) Azami altı yarıyılda derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not
ortalamasını sağlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora tez savunmasında başarısız olan öğrenciye, talebi halinde ilgili anabilim
dalından tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi
MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavı; ilgili EABD Başkanlığı tarafından önerilen,

EYK tarafından onaylanan ve üç yıllık süre ile atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi ta-
rafından düzenlenir ve yürütülür.
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(2) Komite, ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden; zorunlu hallerde yakın anabilim
dalları öğretim üyelerinden oluşturulur.

(3) Komite, doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.
(4) Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir.
Doktora yeterlik sınavı jürisi
MADDE 57 – (1) Doktora yeterlik sınavı jürisi, danışman dahil beş asıl ve iki yedek

öğretim üyesinden oluşur.
(2) Asıl jüri üyelerinden en az ikisi ile bir yedek jüri üyesi Üniversite dışından atanır.
(3) Asıl jüri üyesi sınava katılamadığında yedek üye jüriye çağırılır.
(4) Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında, aynı jüri üyeleri görevlendirilir.
Doktora yeterlik sınavına giriş koşulları ve esasları
MADDE 58 – (1) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ders ve seminerlerin başarı

ile tamamlanması ve en az 3.00 genel not ortalamasının sağlanması gerekir.
(2) Güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere en fazla iki kez yeterlik sınavına

girilebilir.
(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorun-
dadır.

(4) Öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.
(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.
(6) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav alenidir.
(7) Başarı notu, sınavın yazılı ve sözlü aşamalarının ortalaması alınarak hesaplanır.
(8) Öğrenci, sınavın yazılı ve sözlü aşamalarının her birinden en az 75 almak zorundadır.
(9) Yazılı aşamada başarısız olan öğrenci, sınavın sözlü aşamasına alınmaz ve başarısız

sayılır.
(10) Yazılı aşamada başarılı, ancak sözlü aşamada başarısız olan öğrenci bir sonraki sı-

navda sadece sözlü aşamadan sınava girer.
(11) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava girer.

Bu sınavda da başarısız olursa, program ile ilişiği kesilir.
Doktora tez izleme komitesi
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danış-

manının önerisi, EABD Başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Komite, tez danışmanı ile EABD içinden ve dışından birer öğretim üyesinden oluşur.
(3) İkinci danışman komite toplantılarına katılabilir, ancak komite üyesi olamaz.
(4) Tez izleme komitesi sunumlarında Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi

veya üyeleri EABD Başkanlığının olumlu görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi
kullanılarak sunuma katılabilir.

(5) Komitede, danışmanın teklifi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile deği-
şiklik yapılabilir.

Tez önerisi sınavı
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, müteakip yarıyılda

veya en geç altı ay içinde tez önerisini, tez izleme komitesine sunar.
(2) Tez izleme komitesi danışmanın önerisi ile belirlenen yer ve tarihte yapılır. Tez öne-

risi sınavının yapılacağı yer ve tarih enstitü tarafından ilan edilir. Tez önerisi sınavı alenidir.
(3) Sınav, EYK onayı ve kayda alma koşulu ile video sistem aracılığıyla da yapılabilir.

Video sistemle kayda ilişkin esaslar Senato kararı ile belirlenir.
(4) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir.

Düzeltme kararı verilmesi halinde, düzeltme süresi bir aydır.
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(5) Komitenin kararı üç işgünü içinde EABD Başkanlığı tarafından enstitüye tutanakla
bildirilir ve EYK kararı ile onaylanır.

(6) Tez önerisi sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin önerisi
reddedilmiş sayılır.

(7) İlk tez önerisi reddedilen öğrenci, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.
(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
Tez izleme sınavları
MADDE 61 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-

Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) EABD Başkanlığı aracılığıyla danışman tarafından belirlenen tez izleme komitesi

toplantı tarihi, öğrenciye ve enstitüye en geç beş iş günü önce bildirilir.
(4) Öğrenci, toplantı tarihinden en az beş iş günü önce komite üyelerine yapılan çalış-

manın özetini iletir.
(5) Öğrencinin tez izleme sınavı sonucu, başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla

belirlenir.
(6) Tez izleme sınavı başarısız bulunan öğrenci için derhal gerekçeli rapor hazırlanır.
(7) EABD Başkanlığı aracılığıyla tez izleme komitesi tutanağı, hazırlanan rapor ve var-

sa ekleri danışman tarafından üç iş günü içinde enstitüye teslim edilir.
(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(9) Mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen veya ilan edilen gün ve saatte sınava gir-

meyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.
(10) Tez izleme komitesi, tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerebilir. Değişiklik,

EYK kararı ile kesinleşir.
(11) Tez konusu değişen öğrenci en geç altı ay içerisinde yeniden tez önerisi savunma-

sına girer ancak tezini azami süre içinde tamamlamak mecburiyetindedir.
(12) Kayıt yenileyip tezine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenci, tez iz-

leme sınavından başarısız sayılır.
Doktora tezinin benzerlik incelemesinden geçirilmesi
MADDE 62 – (1) Öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara göre

hazırlar ve elektronik ortamda danışmanına iletir.
(2) EABD Başkanlığı aracılığıyla danışman, elektronik ortamda söz konusu tezi ben-

zerlik incelemesinden geçirilmek üzere enstitüye gönderir.
(3) Enstitü, teze ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde danışmana iletir.
(4) Teze ilişkin benzerlik raporundaki oran %20’nin altında olursa, savunulabilir şerhi

ile birlikte tezin enstitüye öğrenci tarafından fiziki olarak teslimi şarttır.
(5) Program raporundaki oranın %20 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda tez, da-

nışmanına iade edilir.
Tezin enstitüye teslimi
MADDE 63 – (1) Doktora tez savunma jürisinin kurulması için;
a) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu bulunması,
b) Doktora yayın ve benzeri koşulları sağlaması,
c) Kabul edilebilir sınırlar içinde kalan benzerlik raporunun enstitüye teslim edilmesi,
ç) Enstitü yazım kurallarına göre hazırlanmış bir nüshasının, tez teslim formu ve diğer

belgelerle enstitüye teslimi,
şarttır.
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Tez savunma jürisinin teşekkülü
MADDE 64 – (1) Danışman jüri üyeliğine, tez izleme komitesi üyeleri dışında, Üni-

versite içinden iki, farklı yükseköğretim kurumlarından dört olmak üzere toplam altı öğretim
üyesi önerir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlıklarının tez konusu ile uyumlu olması esastır.

(2) Bu öneri kapsamında jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan ve ikisi başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli beş öğretim üyesinden EYK tarafından oluşturulur.

(3) Eş danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Tezin jüri üyelerine iletilmesi
MADDE 65 – (1) Jüri üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin EYK kararı en geç üç iş

günü içinde EBYS, KEP, elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.
(2) Tezin elektronik nüshası EYK karar tarihinden itibaren üç iş günü içinde jüri üye-

lerinin enstitüde kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilir.
(3) Tezin fiziki nüshası ise EYK kararının ilanı tarihinden başlayarak en geç beş iş günü

içinde tüm jüri üyelerine elden veya posta yahut kargo yoluyla öğrenci tarafından teslim edilir.
Teslime ilişkin belge, öğrenci tarafından enstitüye verilir.

(4) Tezin fiziksel olarak teslim edildiği tespit edilmedikçe, savunma tarihi verilmez.
Tez savunma sınavının yapılması
MADDE 66 – (1) Danışman ve jüri üyeleri, tezin elektronik nüshasının kendilerine ile-

tilmesinden itibaren, en erken 21, en geç 45 gün içinde tez savunma sınavını gerçekleştirirler.
(2) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde öğrencinin danışmanına yazılı
olarak bildirir.

(3) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından en geç beş iş günü önce yazılı olarak
enstitüye bildirilir.

(4) Sınav, enstitü tarafından ilan edilen tarihte ve yerde, dinleyiciye açık olarak yapılır.
(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının özetlenmesi ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümlerinden oluşur.
(6) Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(7) Tez savunulduktan sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını,

salt çoğunlukla, başarılı, başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir ve tutanak altına alır.
(8) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum

jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve enstitüye teslim edilir.
(9) Sınava katılmayan öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK’ca kabul

edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya
girebilir.

Tez savunma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 67 – (1) Jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı yahut başarısız

veya düzeltme kararı ile değerlendirir.
(2) EABD Başkanlığı aracılığıyla danışman öğretim üyesi tarafından, tez savunma sı-

navını izleyen üç iş günü içinde, jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları
ve tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.

Tezin başarılı bulunması durumunda yapılacak işlemler
MADDE 68 – (1) Başarılı bulunan tez, benzerlik raporu da alınmak suretiyle bir ay

içinde enstitü tarafından biçim ve yazım kurallarına uygunluk bakımından denetlenir.
(2) Denetimden geçen tezin bir adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç

kopyası ve YÖK tarafından istenen belgeler, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilir.
(3) EYK, talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
(4) Tezi başarılı bulunup da tezini teslim etmeyen öğrenci diplomasını alamaz, öğren-

cilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.
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Tez savunma sınavında düzeltme kararı
MADDE 69 – (1) Düzeltme kararı verildiği takdirde, öğrenciye en fazla altı ay süre

tanınır. Süre sonunda öğrenci tekrar savunma sınavına alınır.
(2) Düzeltme sınavının yapılacağı tarih, danışman tarafından enstitüye bildirilir.
(3) Öğrenci tezinin düzeltilmiş nüshalarını sınav tarihinden 21 gün önce jüri üyelerine

teslim eder ve sınavı yapan jüri önünde yeniden savunur.
(4) Düzeltme kararına rağmen belirtilen süre içerisinde tezinin düzeltilmiş nüshasını

teslim etmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da ikinci savunma sınavı sonunda başarısız
sayılan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavından başarısız olmak
MADDE 70 – (1) Tez savunmasının başarısız olması durumunda, olumsuz görüş bil-

diren jüri üyelerinin gerekçeli raporları tutanağa eklenir.
(2) Olumsuz sonucun enstitüye iletilmesini müteakiben EYK kararı ile öğrencinin prog-

ram ile ilişiği kesilir.
(3) Başarısız bulunan öğrencinin talebi üzerine, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.
Tezin kabulü ve doktora diploması
MADDE 71 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Tamamlanmış tezin üç ay içinde teslim edilmemesi durumunda, diplomasını alamaz.
(3) Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi EYK kararı ile Senatoya gönderilir.

Senato kararı ile öğrenci bilim doktoru unvanı almaya hak kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 72 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz.
Tebligat
MADDE 73 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün in-

ternet sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.
(2) Enstitü sayfasında yapılan ilanlar dışında tebligatlar, öğrencinin elektronik posta

adresine yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş

Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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) Dekan: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Fakülte: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) Merkez (Hastane): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Çağdaş diş hekimliği ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, Fakültenin bütün birimle-

riyle uyumlu bir şekilde hizmet üretilmesini sağlamak.
b) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti ver-
mek.

c) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-
gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
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ç) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

d) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Üni-

versite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yük-

sekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer birimlerle işbirliği yap-

mak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile kalitesini artırmak.

e) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-

soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-

dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük

bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

f) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştır-

ma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette

bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

g) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

ğ) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi proto-

kolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri

ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini

sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluş-

larıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uy-

gulamalarda bulunmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş bir-

liği yapmak.

ç) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı

hizmeti vermek.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel

araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ku-

rumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilim ve toplum arasında köprü oluşturmak.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi

amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında

programlar düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası, kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri

hizmetleri vermek.

ğ) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu

alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
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h) Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama

yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul,

araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği ya-

parak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Fakültenin öğretim üyeleri arasından, Dekanın

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdür (Başhekim)’ün görevi de kendiliğinden sona

erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usul-

le değiştirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Göreve ve-

kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür (Başhekim) görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemle-

rine uygun olarak yürütür. Müdür (Başhekim), görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre ve De-

kana karşı sorumludur.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlık Makamına

sunmak.

b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.

c) Anabilim Dalı ve Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performansla-

rını tespit etmek ve bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte ha-

zırlayarak Dekanlık Makamına sunmak.

ç) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.

d) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uy-

gulamak ve denetlemek.

e) Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)

MADDE 10 – (1) Müdürün teklifi ve Dekanın önerisi üzerine Fakültede devamlı sta-

tüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından Müdür yardım-

cısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları (Başhekim yardım-

cıları), Müdür (Başhekim)’ün yapacağı yetki devrine göre, Başhekimlik hizmetlerinin yürü-

tülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar. Müdür (Başhekim)’ün görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda, yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.
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(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğin-
den sona erer. Süresi biten Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları), aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim)

başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
a) Dekan ve Dekan Yardımcıları.
b) Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından

görevlendirilen üç öğretim üyesi.
c) Müdür (Başhekim).
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile

ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sa-

halarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordi-
nasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe
sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-
lamak.

d) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
g) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, ko-
misyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim
Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhe-
kim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp

doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu

ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniver-

siteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin
Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili
kurul başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamala-

rında gerekli olan zamanı,
ç) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
e) Ders: Dersleri, kurulları ve/veya stajları,
f) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin işleyişini koordine eden öğretim üyesini,
g) Dönem: Bir yıllık eğitim süresini,
ğ) Eğitim komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim komisyonunu,
h) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl/yıl için eğitim-öğretim planında gös-

terilen o yarıyıl/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,
ı) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyıl/yılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü

etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve ben-
zeri çalışmaları,

i) Eğitim-öğretim planı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari
eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili dip-
lomayı almaya hak kazanılan eğitim- öğretim etkinliklerinin tümünü,

j) Eğitim-öğretim yılı: Akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan en az
otuz iki haftayı,

k) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
m) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini,
n) İntibak komisyonu: Öğrenci intibak komisyonunu,
o) Kurul başkanı: Her bir kurulun işleyişini koordine eden öğretim üyesini,
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ö) Kurul: Dönem I, II, III’teki zorunlu tıp derslerini,
p) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,
r) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
s) Rektör: Üniversite Rektörünü,
ş) Senato: Üniversite Senatosunu,
t) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul, Kayıt, Öğrencilik Statüsü ve Yatay Geçiş ve İntibaklara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve öğrencilik statüsü
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıtla ilgili işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-

fından yürütülür. Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir; dinleyici olarak öğrenci
kabul edilmez.

(2) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca du-
yurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında
sağlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tah-
rifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması
veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde kesin kayıt
yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı du-

rumuna göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğren-
cilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim
yılının başında kaydını yenilemesi ve varsa harcını zamanında yatırması gerekir. Öğrenciler,
ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim ücreti ve katkı payını ödemekle yükümlü-
dür. Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için Kocaeli Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Üniversitelerden yatay geçiş ve intibak
MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş esasları şunlardır:
a) Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yapılacak ya-

tay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Kurulu kararı ile yapılır. Adayların yatay
geçiş başvurularını Senato tarafından ilan edilen tarihe kadar yaptırmaları gerekir.

b) Fakülteye yatay geçiş için kontenjanların Rektörlükçe ilan edilmiş olması, adayların
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava girdikleri yıl aldıkları
puanların, aynı yıl Fakülte için belirlenmiş olan taban puandan düşük olmaması ve durumlarının
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Yatay geçiş için
başvuran adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kontenjan sayısı
kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

(2) İntibak esasları şunlardır:
a) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri program ve

başarılı oldukları kurullar dışındaki kültür dersleri, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğer-
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liği, eğitim komisyonunca uygun bulunduğu ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı tak-
dirde ders intibakı yapılır ve muafiyetleri kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu
belgeleriyle birlikte kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir. Yatay
geçişe hak kazanan öğrencilerin intibakları (b) bendindeki esaslar dâhilinde intibak komisyonu
tarafından değerlendirilir ve öğrencinin muaf tutulması gereken dersler belirlenir.

b) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dö-
nem, ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem IV’te yer alan hiçbir staj, Dönem IV’teki tüm stajlar
başarılmadıkça Dönem V’teki hiçbir staj, Dönem V’teki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem
VI’daki stajlar alınamaz. Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği sınıftan önceki dönemlere
ait eksik ders, ders kurulu ve/veya stajları bulunması durumunda, intibak komisyonunun uygun
gördüğü takvim dâhilinde bunları tamamlamasını takiben öğrenci kabul edildiği sınıfa devam
eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Başlama Tarihi, Süresi, Düzenlenmesi ve Şekli

Eğitim ve öğretimin başlama tarihi
MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına

sunulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuz iki haftayı kapsar ve iki yarıyıldan olu-
şur. Birinci yarıyılın bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim
yapılan VI’ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Yılsonu, mazeret ve bütünleme sınavları bu sürenin
dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sü-
relerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme ya-
pabilir. Acil durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en az
bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim süresine ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547

sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Tıp doktorluğu eğitim ve öğrenim süresi
altı dönemdir ve birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bunlar;

1) I ve II’nci dönemler temel tıp bilimleri ön lisans devresini,
2) III, IV ve V’inci dönemler klinik bilimleri ve yüksek lisans devresini,
3) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresini,
kapsar.
b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış

olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak ve zorunlu dersler
dışında, bir dönemin bütün ders, uygulama ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilmez.
Öğrenciler mezun olabilmek için kültür derslerini başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla süre öğrenime devam edebil-
mesi için uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yö-
netim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma
cezası alan öğrencilerin, bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu
MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen eğitim komisyonu

tarafından düzenlenir.
(2) Eğitim komisyonu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden

oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir.
Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.
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(3) Dönem koordinatörü, Dekan tarafından her dönem için Fakülte öğretim üyeleri ara-
sından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordi-
natörü; dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar.

(4) Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörlerine yardımcı olmak üzere dö-
nem koordinatörlerinin önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyeleridir.

(5) Eğitim komisyonu;
a) Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konula-

rında rapor ve öneriler hazırlar.
b) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Ku-

ruluna görüşlerini sunar.
c) Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime

dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar.
ç) Anabilim dalı başkanları ile eşgüdüm içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve

görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.
d) Her ders yılı başında ders kurulu başkanlarını belirler.
e) Çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler; gerekli durumlarda eğitim komisyonu

başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.
f) Fakülte öğrenci temsilcisi de eğitim komisyonu toplantılarına katılır.
g) Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde

çalışır.
Eğitim şekli
MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi; I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları; IV, V ve

VI’ncı dönemlerde staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı
Dil, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler
çerçevesinde yürütülür.

(2) Ayrıca öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel ge-
lişimlerini desteklemek amacıyla içeriği Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan hekimliğe
hazırlık programı, toplumsal duyarlılık projesi ve seçmeli ders programları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Krediler, Devam, Mazeretler, İzinler ve İlişik Kesme

Dersler
MADDE 12 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu ders planındaki derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; bölüm/program
seçmeli dersleri ve Üniversite seçmeli dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler, seçmeli
dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kontenjan dâhi-
linde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik kazanır. Seçmeli ders
uygulamaları, ilgili yönerge doğrultusunda gerçekleştirilir.

Derslerin AKTS kredisi
MADDE 13 – (1) Bir dersin ilgili dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme

kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin AKTS kre-
disi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.

(2) Her dersin AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. Derslerin AKTS kredileri öğ-
rencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ders planı ile birlikte ilgili mezuniyet öncesi eğitim
komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurul kararı ile belirlenir ve Senatoda onaylanır. Bir
öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği
kadardır.
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(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 60 AKTS kre-
disidir. Tıp programında mezuniyet için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 360 AKTS
kredisidir.

Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede anabilim dalı ve bi-

lim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu ve seçmeli stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık
programı ve tüm dönemler için öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uy-
gulamalı dersler; laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, küçük grup çalışması, saha ve klinik
çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak teorik ve uygulamalı derslerden oluşur.

b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazla-
sına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz
ve o ders kurulu sınavından Devamsız (D) notu almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda,
devamsızlık sınırını aşmış veya sınava girememiş öğrencilerden mazereti Fakülte Yönetim Ku-
rulunca kabul edilmiş olanlar dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınırlar.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devam-
sızlığı %30’u aşan öğrenciler, ders kurulları dönem sonu sınavına alınmazlar ve Devamsız (D)
notu alırlar. Bu öğrencilere 19 uncu madde hükümleri uygulanır.

ç) Uygulamalı çalışmalarda; öğrencinin devamsızlığı %20’yi aşmamış ise öğrenci de-
vam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders kurulunun pratik sınavına,
ders kurulu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde,
belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik çalışmala-
rında devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu sonundaki pratik ve/veya teorik sınavlara
alınmazlar ve Devamsız (D) olarak değerlendirilirler.

d) Stajlarda öğrencinin devamsızlığı teorik derslerde %30’u, pratik derslerde %20’yi
aşmamış ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla staj sonu sı-
navına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde, belirlenen
gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın staj süresince devamsızlık süresi teorik ders-
lerde %30’u, pratik derslerde %20’yi aşanlar staj sonundaki sınavlara alınmazlar ve Devamsız
(D) olarak değerlendirilirler. Fakülteyi temsilen Dekanlık/Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
görevli olan öğrenciler devamsızlık süresi %20’yi aşsa bile, telafi çalışması yapmak kaydıyla
o ders kurulunun pratik sınavına, ders kurulu veya staj sonu sınavına girebilir.

e) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için Devamsız (D) notu alırlar.

Mazeretler
MADDE 15 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu

stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin maze-
retlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesinden, mümkün olmadığı durumlarda herhangi bir yataklı tedavi kurumundan
alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi ilgili anabilim dalı onayının ardından Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edil-
mesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yö-
netim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara gi-
remez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde en-
gelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği ke-
silir.
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c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç
beş işgünü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır.

ç) Öğrencilerin mazeretleri ve mazeret başvurularının sonuçları hakkında her türlü karar
Fakülte Yönetim Kurulunca verilir.

İzinler
MADDE 16 – (1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla en az bir yıl, en fazla iki

tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim yılı için
ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı payı ödeyip
ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hastalık izninde, yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun
alınması gerekir.

(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıl-
maması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durum-
daki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.

(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan
ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin
içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.

(5) Öğrencilere yurt dışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak gö-
revlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

(6) Birinci ilâ beşinci fıkradaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde
normal yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle
izin almış olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile
belgelendirmek zorundadır.

(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gü-
nünden başlayarak iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında
bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yılda herhangi bir derse kaydolmaz ve o yılın sınavlarına
giremez.

(9) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşı-
laşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır, o dönemde giremedikleri ders
veya sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI’ncı dönem öğrencileri devam etme-
dikleri süreyi anabilim dalınca belirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin
bu süreyi tamamlamamaları halinde stajlarını tekrarlamaları gerekir. Fakülte Yönetim Kuru-
lunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alın-
maz.

İlişik kesme
MADDE 17 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay

geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı alınarak Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun

olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları
MADDE 18 – (1) Öğrencinin ders başarısı, yarıyıl/yıl içi sınavları, projeler, seminerler,

arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri araç-
lardan oluşan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu değerlendirme araçları ile ölçülür. Yarıyıl/yıl içi
ve yarıyıl/yıl sonu çalışmalarının her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar akademik
takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin/kurulun/stajın sorumlu öğretim elemanları tara-
fından yapılır. Öğretim elemanlarının zorunlu izinli veya raporlu olmaları gibi özel durumlarda
sınavın yapılması için ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanı görevlendirilir.
Sınav programları dönem kitapçıklarında öğrencilere duyurulur.

(2) Talep etmeleri halinde engelli öğrencilerin sınavları, engellerine göre sözlü veya
yanlarına görevli verilerek yazılı olarak yapılır. Ayrıca ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı
ile engellerine göre farklı türlerde de sınav yapılabilir.

(3) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eği-
tim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim planında önceden belirtilir.

Puan, derece, not ve katsayılar
MADDE 19 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden

değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Sınav notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Puan Başarı Notu Katsayı Açıklama

90 – 100 AA 4.00 Mükemmel
85 – 89 BA 3.50 Pekiyi
80 – 84 BB 3.00 İyi
75 – 79 CB 2.50 Yeterli
65 – 74 CC 2.00 Geçer
0 – 64 FF 0.00 Başarısız

G Geçer (kültür dersleri için)
D Devamsız (mazeretli/mazeretsiz devamsız)
E Eksik
N Girmedi
K Kalır
S Süren Çalışma

b) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili
dersi başarmış sayılır.

c) Geçmez notlar şunlardır:
1) (D) harf notu, mazeretli veya mazeretsiz, devamsız anlamındadır. Mazeretsiz de-

vamsız durumdaki öğrenciler dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olma-
yan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III’üncü dönemlerde (D) notu alan öğrenci doğrudan sınıfta
kalır. IV, V ve VI’ncı dönemlerde stajı tekrar eder. I, II ve III’üncü dönemler için mazeretli de-
vamsız öğrenciler için 15 inci madde hükümleri uygulanır. IV ve V’inci dönemlerde Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğ-
renciler staj sonu sınavına alınmazlar, bu öğrencilerin stajı tekrarlamaları gerekir.

2) (E) harf notu, devamlı anlamındadır. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava gir-
memiş öğrencinin aldığı nottur. Puanı sıfır (0)’dır. I, II ve III’üncü dönemlerde dönem sonu sı-
navı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. IV ve V’inci dönemlerde stajı tekrar etmeden
bütünleme sınavına girebilir.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



3) (FF) harf notu, sınav değerlendirme sonucu 0-64 arası puan alıp başarısız olan öğ-
renciye verilen nottur.

ALTINCI BÖLÜM
I, II ve III’üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III’üncü dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Ders kurulu: I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde ve-

rilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi
ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte
programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin
değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile
ilgili işlemleri yürütür.

b) Kültür dersleri: Öğrencilerin ders kurulları dışında almak zorunda oldukları Yabancı
Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri zorunlu
derslerini ve seçmeli dersleri ifade eder.

c) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir.
Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine
geçer. Ders kurulları nihai notu (h) bendine göre hesaplanır. Sınav sırasında o ders kurulunda
dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere
istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç yedi işgünü içinde ilan
edilir.

ç) Ders kurulları dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sı-
navının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi sekiz gün sonra yapılan ve o yıl okutulan
tüm ders kurullarını kapsayan sınava ders kurulları dönem sonu sınavı denir. Sınav, ölçme-de-
ğerlendirme komisyonunun desteğiyle ders kurulu başkanları tarafından hazırlanır. Sınav, öğ-
rencinin yıl içinde edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek
biçimde hazırlanır. Bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak
sayıda sorudan oluşur. Sınavın amaçları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav
süresi eğitim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla ilan edilir.

d) Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı: Ders kurulları dönem sonu sınavı ve
ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde ders ku-
rulları dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına gi-
rebilir. Bütünleme sınavı o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Ders kurulları dönem sonu
sınavından itibaren en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sı-
navının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan
akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Mazeret sınavı dönem koordinatörlüğü tarafından
belirlenen yeni sorularla hazırlanır. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders ku-
rulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. I, II ve III’üncü dö-
nemlerde bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına
alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek zorundadır.

f) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim
dalları, öğrenci başına düşen teorik derslerin toplam süresi dikkate alınarak ders yükleri ora-
nında soru ve not ağırlığına sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, he-
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kimliğe hazırlık programı içinde yer alan toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programı
(TODUP) ile probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları ve benzeri diğer eğitim uygulama-
larının değerlendirme yöntemi ve not ağırlığı eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu
tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir. Bir ders kurulu sınavında her dersin ve
pratik sınavın kendi barajı vardır. Baraj sınırı % 50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu
oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile
o dalın toplam puanının % 50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek
o ders kurulu sınav notu belirlenir.

g) Ders kurulları ortalama notu: Herhangi bir dönemin not ortalamasını hesaplamak için;
o dönemde öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin/kurulun/stajın
AKTS kredi değeri, o dersten/kuruldan/stajdan alınan harf notunun katsayısı ile çarpılır. Çarpım
sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin/kurulların/staj-
ların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak
gösterilir. Ders kurulları ortalama notu hesaplanırken hekimliğe hazırlık programı için yapılan
sınav ve değerlendirmelerin nasıl hesaplanacağı eğitim komisyonu tarafından kararlaştırılarak
eğitim dönemi başında ilan edilir.

ğ) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları
bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında ders kurulları dönem sonu ve bütünleme
sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavı notu
belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
onaylanarak kesinleşir.

h) Ders kurulları dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun % 60’ı ile
ders kurulları dönem sonu sınavında alınan notun % 40’ının toplanması ile elde edilen nottur.
Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, ders kurulları
dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğren-
cinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ders kurulları dönem sonu sınavından veya dönem sonu
bütünleme sınavından en az 50 puan alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun en az
(CC) olması gerekir. Ders kurulları dönem sonu başarı notu itibarıyla başarılı olanlardan kurul
notu başarısız olan kurul notlarının harf notu (CC) olarak belirlenir.

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurullarını başarı ile tamamlayan öğrenciler için dö-
nem sonu başarı notu, ders kurulları notlarına kültür dersleri notları eklenerek hesaplanır.

i) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve
kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin/kurulların/stajların ve çalışmaların tümü
dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl/yıl ve gerekse genel not ortalamasında
(AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında
tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu kullanılır.

j) Harf notları oluşmuş dönemlere ait bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.
k) Harf notları oluşmamış dönemlere ait tamamlanmış ders/kurul/staj notları not bel-

gesinde gösterilir ancak ders/kurul/staj harf notlarının yarıyıl/yıl sonunda hesaplanacağı bilgisi
not belgesinde gösterilir ve ilgili döneme ait not ortalaması not belgesinde gösterilmez.

l) Yıl tekrarı: 14 üncü maddede ve/veya (h) bendinde yer alan bir üst sınıfa geçme kri-
terlerini karşılayamayan ve/veya ders kurulları dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem
sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sa-
yılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 65 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 puan ve üzeri olan
I, II ve III’üncü dönem öğrencileri, ders kurulları dönem sonu sınavına girmeden başarılı
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sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu
başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden ders kurulları dönem sonu sınavına girmek
isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
IV ve V’inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) IV ve V’inci dönemlerde klinik dersler staj grupları halinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eği-
tim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

Staj sınavı
MADDE 22 – (1) IV ve V’inci dönemlerde staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından

belirlenen ve dönem ders programı kitapçıklarında belirtilmiş olan yöntemlerle yapılır. Sınavlar;
hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri
gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilir. Sınavlar, anabilim dalında ders veren
öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Sınav sonuçları en geç on beş işgünü
içinde ilan edilir.

(2) Staj sınavında (CC) ve yukarı harf notu alan öğrenciler başarılı sayılır.
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 23 – (1) IV ve V’inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olmayan öğren-

ciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bi-
timinden en az beş gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan
öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlar. Bu tekrarlarda devam zorun-
luluğu vardır. Staj tekrarları nedeniyle uygulanacak harçlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre
belirlenir.

(2) IV ve V’inci dönemlerde, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile ta-
mamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında
başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, sürelere göre, dönem sonu bütünleme sınavını
beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak
kullanabilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınavdan en az bir
hafta önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki
öğrenciler aynı günde en fazla iki sınava girebilirler ve başarılı oldukları takdirde beklemeksizin
üst sınıf programına yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin stajlardaki devamsızlık durumu ilgili anabilim dalı başkanı tarafından
stajın sonunda Eğitim Komisyonu Başkanlığına bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak de-
vamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa
bile telafi yapmayan öğrenciler, başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Staj notu
MADDE 24 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında

alınan nottur. Stajlardaki başarı notu (CC) ve üzeridir. Staj notları, ilgili anabilim dalı tarafından
yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan
edilir. Staj bütünleme sınavı notları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

Dönem notu
MADDE 25 – (1) Dönem notu, IV ve V’inci dönemde staj sonu ve bütünleme sınavında

alınan geçer notların ortalamasıdır.
(2) Dönemin not ortalamasını hesaplamak için; o dönemde öğrencinin kayıt olduğu ve

not ortalamalarına katılan her bir stajın AKTS kredi değeri, o stajdan alınan harf notunun
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katsayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer,
stajların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak
gösterilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
VI’ncı Dönem Devresi Eğitim Esasları

VI’ncı dönem devresi eğitim esasları
MADDE 26 – (1) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresindeki eğitimin amacı; öğren-

cinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik
mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini
en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Bu dönemde yapılan uygulamalarda Üniversite ta-
rafından intörnlerin eğitimine yönelik olarak düzenlenen yönerge hükümleri uygulanır. Staj
içerik ve süreleri eğitim komisyonu tarafından düzenlenir. VI’ncı dönem devresi eğitim esasları
şunlardır:

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Fakülte Kurulu kararı
ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların
kaydedileceği uygulama karnesi verilir.

b) Bu dönemde öğrenci; klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördükleri anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet
tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması yapmak, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bi-
limsel etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) VI’ncı dönemde sınav yoktur. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına
ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları ve
uygulama karneleri göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından başarılı-başarısız olarak
değerlendirilir.

d) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim dışın-
daki tüm stajların Fakültede yapılma zorunluluğu vardır. Seçmeli dilim Fakülte Yönetim Ku-
rulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da yapılabilir.
Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yurt içindeki
tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fa-
külte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu
haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir dilimin
%20’sine mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde
başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam
süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar
MADDE 27 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri birinci ve ikinci yılı, ön

lisans kademesini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ay-
rılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı
belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt
sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.
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b) Klinik bilimleri yüksek lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bi-
limleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara
klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez.
Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde kayıt sıra-
sında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı
ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 28 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında ilan edildikten sonra değişti-

rilemez.
b) Sınavlar; yazılı, test veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olmak üzere teorik; yazılı

ve/veya sözlü olmak üzere pratik olarak yapılır.
c) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav başarısına ilişkin

hususlar, ders kurulu ve staj başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.
ç) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınavın teorik

veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci (E) notu alır.
d) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye (FF)

notu verilir, ayrıca disipline ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç yedi işgünü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar dönem koor-
dinatörü, koordinatör yardımcısı, ders kurulu veya staj başkanının oluşturduğu bir kurul tara-
fından incelenir. Değerlendirme sonucu, bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir, dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

Onur/yüksek onur öğrenciliği
MADDE 30 – (1) Dönem ortalama notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00

olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir.
(2) Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her öğretim yılı

sonunda ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğ-
rencilere verilmek üzere Dekanlığa gönderilir.

(3) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma cezası haricinde disiplin cezası alan öğren-
ciler bu kapsam dışında tutulur.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 31 – (1) Öğrenci danışmanlığına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile belirlenir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 8/7/2017 tarihli ve 30118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE SOSYAL 
POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın,

Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASPAM)’nin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları ile görev, yetki ve sorumlu-
luklarına 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: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı (kadın, çocuk, yaşlı, göçmen, şiddet mağduru,

bağımlı ve benzeri) gruplarla ilgili konularda araştırmalar yapmak ve paydaşlarla birlikte pro-
jeler hazırlamak.

b) Sosyal politika uygulamaları ve bunların etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak.
c) Dezavantajlı gruplara yönelik araştırmalar yaparak bunların yaşam kalitelerini iyi-

leştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve uygulamaya yönelik politikalar önermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
b) Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı gruplarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası

kurs, panel, seminer, konferans, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
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c) Merkezin amaçları ile uyumlu olmak üzere özel ve tüzel kişilerce talep edilmesi du-
rumunda danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Öğrencilere yönelik yapılacak ders ve ders dışı etkinliklerle kadın, aile, gençlik ve
sosyal politika uygulamaları hakkında farkındalık sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Niğde ilinde ve ülkemizde çocuk, genç ve yaşlıların yaşadığı sağlık ve toplumsal
sorunların (alkol, sigara ve madde bağımlılığı, üreme sağlığı, endemik hastalıklar, sağlıklı yaş-
lanma, sağlıklı gençlik, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve benzeri) belirlenmesi ve bu so-
runların çözümüne yönelik araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek,
sosyal faaliyetler planlamak ve yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları 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, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, Merkezin idaresinin düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi konusunda Rektöre
karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün olmadığı hallerde
müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcı-
larının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
d) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygu-

lamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1)  Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görev

yapan iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda yer alacak
üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört defa olağan olarak toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde
olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda uygun strateji ve politikaları belirlemek,

Rektörün onayına sunmak ve onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını temin ve takip
etmek.
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b) Yıllık çalışma planları ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını görüş-
mek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulamaları denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin çalışmaları için Müdürün önerileri doğrultusunda gerekli görülen çalışma

grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin amaçları kapsamında uzman-

lığı bulunan üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda yer
alacak öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlı-

ğında yılda en az bir kez toplanır. Ancak Müdürün önerisi ve Rektörün/rektör yardımcısının
gerekli gördüğü hallerde bir defadan fazla da toplanabilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma
organı olup, kararları tavsiye niteliğindedir. Danışma Kurulu, Merkezin yapacağı işlere ilişkin
görüş bildirir ve yeni tekliflerde bulunabilir.

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar
yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan
ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri
Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalardan alınan alet, ekipman

ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde

Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk

Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)’nin faaliyet alanlarını, yö-

netim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve bu organların 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: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini (TÜDAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türk dili ve lehçeleri alanında çalışmalar gerçekleştirmek, karşılıklı çeviriler yapmak,

edebiyat alanında yazılı eserleri nitelik ve nicelik olarak artırmak ve karşılaştırmalı analizler

ortaya koymak.  

b) Türk devletlerinin ve topluluklarının tarihi süreç içinde sosyal, siyasi ve ekonomik

yapısını incelemek.

c) Türk dünyası üzerine araştırmalar yapanlar arasında akademik ağ oluşturmak ve bi-

limsel faaliyetlerde bulunmak.

ç) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Türk devlet ve topluluklarının bulunduğu

yerlerdeki üniversiteler ile işbirliği yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk devletleri ve toplulukları hakkında yapılmış bilimsel çalışmaları derlemek, ka-

taloglar hazırlamak ve bu alana özgü kütüphane oluşturmak.
b) Türk dünyasından bilim insanlarının düzenli olarak bir araya geldiği uluslararası bi-

limsel etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek.
c) Konferanslar, seminerler, çalıştaylar, sergiler, paneller, film gösterimleri, yarışmalar,

kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.
ç) Türk dünyasının sorunlarının anlaşılması ve çözümüne yönelik süreli yayınlar ve ki-

taplar çıkarmak.
d) Türk devletleri ve topluluklarının bulunduğu yerlerdeki üniversiteler ile işbirliği yap-

mak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.
f) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ve

ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

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; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Üniversitede görev yapan

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve ge-
liştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün olmadığı hallerde
müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcı-
larının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve top-

lantılara başkanlık etmek. 
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve iki öğretim üyesi

olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa Müdürün çağrısı üzerine olağan toplanır. Mü-
dür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer faaliyetlere ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonları be-

lirlemek.
d) Merkezin bilimsel faaliyet programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların

temsilcilerinden en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl-
lığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az
bir kez toplanır. Ancak Müdürün önerisi ve Rektörün/rektör yardımcısının gerekli gördüğü hal-
lerde bir defadan fazla da toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel faaliyet planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna tavsiye-

lerde bulunmak.
b) Merkeze bilimsel ve idari açıdan tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalardan alınan alet, ekipman

ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 26/9/2013  tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde

Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.

8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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 (MATUKAM): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının eğitim, ekonomik, sosyal, hukuk ve sağlık

alanlarında yaşadığı sorunlara ilişkin bilimsel araştırmaları yürütmek, kadın sorunlarına karşı
duyarlılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için sosyal,
ekonomik ve siyasal alanda stratejiler geliştirmek ve uygulamak; mevcut sorunlara çözüm öne-
rileri geliştirmek için proje, kongre, sempozyumları organize etmek ve Üniversite ile toplum
arasında iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın sorunlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için yurt içinde ve yurt dı-

şında bilimsel araştırmalar, toplantı, kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay yapmak
ve bu etkinliklere katılımı desteklemek.

b) Toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve kadın sorunları konusunda araştırma ve projeler
yapmak.

c) Kadının ekonomik sorunlarını azaltmak için istihdamı artıracak, girişimciliği özen-
direcek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak mesleki bilgi, yetenek ve becerileri
geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.
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ç) Kadın hakları ve sorunları konusunda broşür, kitaplar yayımlamak ve bu konulara
farkındalığı sağlayacak sosyokültürel etkinlikler düzenlemek.

d) Lisans ve lisansüstü öğrencilere kadın sorunları konusunda özendirici ve destekleyici
programlar geliştirmek.

e) Kadın sorunları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları
arasında bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliği yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

f) Kadın sorunları konusunda yapılacak araştırmalardan elde edilen yayınlar ile arşiv
ve kitaplık oluşturmak.

g) Doğu Anadolu Bölgesinin ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak kırsal kalkınmaya
katkı sağlamak için kırsal kesimdeki kadınlara eğitim programları düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iletişim ağı sağlayarak iş birliği yap-
mak, bilimsel araştırmalar yapmak ve ortak projeler yürütmek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

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, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları

arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün bulunmadığı zaman-
larda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının ve idari işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
d) Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve alı-

nan kararları Rektörlüğe sunmak.
e) Ulusal ve uluslararası toplantılara Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya temsil

edecek personeli belirlemek.
f) Merkezin faaliyetlerini dikkate alarak Üniversitenin ilgili birimleri ile Üniversite dı-

şındaki kuruluşlar ile iş birliğinde bulunmak.
g) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak, verilen görevlerin yerine ge-

tirilip getirilmediğini denetlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanı ile ilgili bilgiye sahip olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilen yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Üniversite dışında altı aydan daha fazla süreyle görevlendirilen üyenin yerine
aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde
Müdürün çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık plan ve programların hazırlanmasını ve yü-

rütülmesini sağlamak ve yönetim ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin etkili çalışmasını sağlamak için kararlar almak.
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerek duyulan çalışma gruplarını kurmak.
ç) Merkezin harcama planını ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin çalışma alanına giren diğer konuların yapılması konusunda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda kadın sorunları

konusunda bilgi ve deneyimi olan öğretim elemanları ile Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu
ve özel kuruluşlardaki temsilciler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
seçilen yedi üyeden oluşur. Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üç ayda bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Danışma
Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, proje ve eğitimlerin ya-

pılması amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Müdürün önerisi ile oluşturulacak çalışma
grubunda çalıştırılacak personel, Müdür tarafından Rektöre bildirilerek görevlendirme yapılır.

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalardan alınan alet, ekipman

ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) UC (Üç ders sınavı): UC işareti derslerin üç ders sınavıyla alındığı durumlarda kul-

lanılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı”

“(1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğ-

renim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorum-

luluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri

yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu

en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir ders-

ten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.”

“(2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğ-

renim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından ya-

rarlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile

geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden

sayılır.”

“(4) Üç Ders Sınavına (UC) azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, me-

zuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en

fazla üç dersten başarısız olan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına ba-

kılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde sınava katılabilirler. Başarısız olmaları ha-

linde, öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir. Daha

önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur. Üç

ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır. Üç ders sınavlarında alınan notlar ham

başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağ-

layamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri üç ders sınavından yalnızca bir dersin sınavına girebilir.

Öğrenciler mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak

DD veya DC notu alınan derslerden girebilir. Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki Tek

Ders Sınav hakkından yararlanamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2015 29451
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2019 – Sayı : 30912



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 8552 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8530 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8553 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8655 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Karatay Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2 - İhale 23.10.2019 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 - İhaleye gireceklerin en geç 23.10.2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine 
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4 -  Gayrimenkulün bedeli; 
a) Gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil 

edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlar 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır. 

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler 

geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 

S.N Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici Teminat 

Bedeli TL 

1 Tatlıcak 23035 2 17.498,00 

Arsa  

(Akaryakıt 

İstasyonu Yeri) 

8.400.000,00 252.000,00 

 8433/1-1 
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KOZLU TİM YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT  
TEÇHİZATI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU TİM YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT 

TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ 
İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1 - İdarenin 
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
  ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası : Tel:0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. gov. tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi: Miktarı: 
a) niteliği, türü ve miktarı Kozlu TİM Yeraltı Esnek Mekanize 1 Set 
 Tahkimat Teçhizatı (170 metre) 
b) teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Kozlu TİM Müdürlüğü Karo 

Sahası 
  Yabancı yükleniciler için: CIF ya da DAP Zonguldak 
c) teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip 180 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati : 27.11.2019 Çarşamba saat 15.00 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
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- Tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar; Şiltler ve Hidrolik Direkler Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te 
belirtilen I. Grup anti grizu teçhizat kategorisine uygun akredite kuruluşlardan alınmış ATEX 
sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte ya da örneği teklifte verilmek şartıyla aslı malzemenin 
teslimi aşamasında verilecektir. 

Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. (Yerli malı teklif eden istekliye %5 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır) 
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 250,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27.11.2019 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8611/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG 

elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Harmancık Mah. Muzaffarettin Gazi Cad. No: 2 

Taşköprü / KASTAMONU 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve Elektrik Yeraltı 

Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Taşköprü / KASTAMONU 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 4.050.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    121.500 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/10/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Harmancık Mah. 

Muzaffarettin Gazi Cad. No: 2 Taşköprü / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 400 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8684/2-1 
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34 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜNDE ALÜMİNOTERMİT  
RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/484580 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 
35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 1445 Adet ray kaynağı ve 600 ton ray değiştirilmesi (Ray 

sökülmesi ve ferşi). 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü İhale Bürosuna 18.10.2019 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8525/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI:  Çocuk Gelecektir Vakfı 
VAKFEDENLER: Kemal DOLAY, Murat YİĞİT, Mevlüt GÜLEÇ, Senanur GÜLEÇ, 

Tarık Yusuf UÇAR 
VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.09.2019 tarihinde kesinleşen, 02.08.2019 
tarih ve 2019/135E., 2019/211K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Dünyanın ve ülkemizin geleceği olan çocukların doğumlarından 
itibaren kabiliyet ve eğilimlerinin erkenden tespit edilerek yetenek ve istidatlarına uygun alanlara 
yönelimlerini sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL  (YetmişBinTürk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Kemal DOLAY, Murat YİĞİT, Mevlüt GÜLEÇ, Senanur 

GÜLEÇ, Tarık Yusuf UÇAR 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 8616/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357796 YİBF nolu 

(A2 Blok) inşaatın denetimini üstlenen 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, 
Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2019/622 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
06.09.2019 tarihli ve E.2019/622-K.2019/1730 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tep Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 02.10.2019 tarihli ve 227219 sayılı Makam Olur’u 
ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8626/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357819 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Hüseyin YAVAŞ 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 06.09.2019 tarihli ve E.2019/629-K.2019/1729 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 30.09.2019 tarihli ve 223986 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8627/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357826 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.09.2019 tarihli ve E.2019/675-K.2019/1766 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
30.09.2019 tarihli ve 224086 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8627/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357779 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Hüseyin YAVAŞ 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 06.09.2019 tarihli ve E.2019/932-K.2019/1735 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 30.09.2019 tarihli ve 224188 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8627/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680160 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali GÜVEN (Denetçi No: 19328, Oda Sicil No: 8339) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 12.09.2019 tarihli ve 
E.2019/250-K.2019/1779 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali GÜVEN hakkında tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 02.10.2019 tarihli ve 227255 sayılı Makam Olur’u 
ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8627/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357826 YİBF nolu (B3 

Blok) inşaatın denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin 
YAVAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 78935) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.09.2019 tarihli ve E.2019/676-
K.2019/1764 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli 
ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 
kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 03.10.2019 tarihli ve 228700 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir.     

İlgililere duyurulur. 8628/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 362 ada, 21 parsel üzerindeki 512685 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)  bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 155825 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 71 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Enver KIYAK (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 498, Oda Sicil No: 27121) ve Burhan 
ARIÖZ’ün (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 784, Oda Sicil No: 
9794) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231017 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 362 ada, 20 parsel üzerindeki 512680 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)  bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 155825 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
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Odasına kayıtlı 71 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Enver KIYAK (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 498, Oda Sicil No: 27121) ve Burhan 
ARIÖZ’ün (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 784, Oda Sicil No: 
9794) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231023 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1276277, 

1158471 ve 1360727 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para 
cezası uygulanan Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil 
No: 7081, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2322), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 
ortakları Hasan VURAL (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93889) ve 
Mehmet Ali UZUN’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94014) yeni 
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231027 sayılı Oluru ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alioğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1106896, 1106901 

ve 1106904 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası 
uygulanan Alioğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Diyarbakır, Ticaret Sicil No: 
28565, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2386), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alioğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları 
Bülent DURSUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23638, Oda Sicil 
No: 49911) ve Velat ESEN’in (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
58390) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231035 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 20N-4D pafta, 125 ada, 54 parsel üzerindeki 999480 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), 
(d), (g) bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. 
fıkrasının (ç), (d) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 25754 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 850 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortağı Devrim SANCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21649, 
Oda Sicil No: 49440) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 
231039 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mersin Pramit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Mersin İli, Tarsus İlçesi, 30 L I D pafta, 3869 ada, 2 parsel üzerindeki 1525519 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9008 Ticaret Sicil No ile Tarsus 
Ticaret Odasına kayıtlı 2692 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Pramit Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Mersin Pramit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Şahin TULAY (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18256, Oda Sicil No: 40631) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231043 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/6/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Selefkos Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Mersin İli, Erdemli İlçesi, 30.M.3D pafta, 166 ada, 5 parsel üzerindeki 1338911 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. ve 13. fıkralarında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4750 Ticaret Sicil No ile Silifke Ticaret Odasına 
kayıtlı 2725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selefkos Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Selefkos 
Kale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Oğuzhan KALE’nin (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 120138) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
03.10.2019 tarihli ve 231048 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 211733, 211735 ve 

211736 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası 
uygulanan Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Ankara, Ticaret Sicil No: 135586, 
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 81), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni 
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim 
ÖZKARAKAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1158, Oda Sicil 
No: 10239) ve Muzaffer ÜNAL’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 7542, Oda Sicil No: 8758) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli 
ve 231002 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/8/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bolu Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bolu İli, Merkez İlçesi, 1963 ada, 15 parsel üzerindeki 1296959 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi ve 3. maddesinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6194 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına 
kayıtlı 1384 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bolu Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bolu 
Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin ÖZSOY’un  (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4231, Oda Sicil No: 10638) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231006 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/9/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Karden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Denizli İli, Merkez İlçesi, M22A11C4C pafta, 154 ada, 6 parsel üzerindeki 762576 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23892 Ticaret Sicil No ile Denizli 
Ticaret Odasına kayıtlı 575 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karden Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Karden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Tarık SARI’nın (Mimar, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43518) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
03.10.2019 tarihli ve 231011 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana İli, Çukurova İlçesi, 6152 ada, 5 parsel üzerindeki 1402186 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1., 4. ve 5. fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64487 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 
1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Seyhan Eksen 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Göksel KİREÇCİ  (Mimar, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 39703) ve Yunus Emre EŞSİZ’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 94560) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 
tarihli ve 231014 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/11/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Piramit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 42 pafta, 461 ada, 5 parsel üzerindeki 1452904 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 610269/557851 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 651 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Piramit Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Piramit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erdem ÖZALTIN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92775) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231117 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/12/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Plaza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 17 pafta, 15321 ada, 202 parsel üzerindeki 1192236 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 592529/540111 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 767 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Plaza Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Plaza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sıddık UÇAN’ın (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11259) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
03.10.2019 tarihli ve 231126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 145 pafta, 1262 ada, 20 parsel üzerindeki 1388609 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 616684 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 669 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saygın Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Oktay AKKAYA’nın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50310) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231107 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/14/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Fatih İlçesi, 16 pafta, 27 ada, 11 no’lu parsel üzerindeki 929719 YİBF no’lu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 616684 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 669  no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saygın Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Oktay AKKAYA (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:50310) ve Halil İbrahim YAŞAR (Makine 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56713)’ın yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 
Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231050 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/15/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Burç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, F22D25B2A pafta, 524 ada, 3 parsel üzerindeki 1208338 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) 
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 640217 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 746 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burç Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Burç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nizamettin GÜLBAHÇE’nin (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17340, Oda Sicil No: 35334) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231055 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş. ve Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan;  
Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, 11819 parsel üzerindeki 782495 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (e), (l) bentleri ile 23. maddesinin 12. 
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12492 Ticaret Sicil No ile Manisa 
Ticaret Odasına kayıtlı 1293 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim 
A.Ş.  ile, 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin 
kuruluş ortakları Tuğrul ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16078, Oda 
Sicil No: 2289), Tansu Doruk AZİZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No: 88397), Hasan Engin ÇELİKER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 16219, Oda Sicil No: 3248), Mehmet GÜNDOĞAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1941, Oda Sicil No: 1829) ve Süleyman YENİŞEHİRLİ’nin 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2781, Oda Sicil No: 9240) yeni iş almaktan 
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya 
teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmamaları ve Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Şeref Ali GÜNDURU (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2077, Oda Sicil No: 7605), Ülkü VURAL 
(Mimar, T.C.No: 10972155134), Mehmet ÖZSAKARYA (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 22243), Atilla GÜNEY  (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 2562, Oda Sicil No: 13476), Mehmet HEPZARİF (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 8200, Oda Sicil No: 10471), Atilla ECE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9321), Ahmet Volkan GÜNAYDIN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73157), Ozan ÖZLEM (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 69055), Kemal İTİL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
20841, Oda Sicil No: 28352), Mahmut Sabri ÖZBAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 3504, Oda Sicil No: 23350), Reha BARLAK (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 43975) ve Emin KARATAY’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 2118, Oda Sicil No: 14705) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almamaları ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları, Bakanlık Makamının 
03.10.2019 tarihli ve 231112 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/17/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3391 ada, 13 parsel üzerindeki 926165 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 
1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
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men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apaydın Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mahmut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No: 67669), Fuat ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:81778) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231060 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/18/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3391 ada, 13 parsel üzerindeki 926167 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 
Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mahmut KILIÇ (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669), Fuat ÖZCAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Oda Sicil No:81778) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 
tarihli ve 231062 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/19/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3391 ada, 13 parsel üzerindeki 926168 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 
Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mahmut KILIÇ (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669), Fuat ÖZCAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Oda Sicil No:81778) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 
tarihli ve 231102 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/20/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Hevlin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Viranşehir İlçesi, 851 ada, 39 parsel üzerindeki 1471463 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2545 Ticaret Sicil No ile Siverek 
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Ticaret Odasına kayıtlı 2586 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hevlin Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Hevlin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Faruk KÖKSAL’ın (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28967, Oda Sicil No: 36887) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231067 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/21/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Hevlin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Viranşehir İlçesi, 96 ada, 90 parsel üzerindeki 1478408 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2545 Ticaret Sicil No ile Siverek 
Ticaret Odasına kayıtlı 2586 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hevlin Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Hevlin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Faruk KÖKSAL’ın (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28967, Oda Sicil No: 36887) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231071 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/22/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 156 ada, 5 parsel üzerindeki 1391934 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18282 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret 
Odasına kayıtlı 2629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arden 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19227, Oda Sicil No: 56968) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231074 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/23/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş. (Eski Unvan Anatalya Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin 

denetim sorumluluğunu üstlendiği 1407841, 1387756 ve 1389472 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş. 
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(Eski Unvan Anatalya Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 
55629, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 865) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre 
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231088 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/24/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş. (Eski Unvan Anatalya Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin 

denetim sorumluluğunu üstlendiği 1389485, 1389498 ve 1389517 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş. 
(Eski Unvan Anatalya Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 
55629, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 865) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre 
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231091 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/25/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
KDM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Manavgat İlçesi, 1533 ada, 03 parsel üzerindeki 1105521 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10190 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına 
kayıtlı 2316 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KDM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KDM Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yakup MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 19372, Oda Sicil No: 53966), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2019 
tarihli ve 231096 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/26/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şelale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Manavgat İlçesi, 741 ada, 15 parsel üzerindeki 649519 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6039 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret 
Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şelale 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Murat DÜZENLİ’nin (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60002) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
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herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
03.10.2019 tarihli ve 231099 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/27/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 173 ada, 29 parsel üzerindeki 1465545 YİBF nolu yapı ile 

ilgili olarak, Otak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 15.09.2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmi Gazete 
ilanında hakkında sehven işlem yapılan Ahmet Hasan ADALI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34618) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 
uygulanan işlemlerin iptal edilmesi ve 07.07.2019 tarihli 30824 sayılı Resmi Gazete ilanı ile  
hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Otak Yapı Denetim Ltd.Şti. 
ile birlikte, kuruluşun ortağı olması nedeni ile yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olması engellenen, ancak 
15.09.2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile ceza işlemi iptal edilen İpek 
GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109596) hakkında, il 
yapı denetim komisyonu kararına istinaden yeniden işlem tesis edilmesi teklif edildiğinden, 
15.09.2019 tarih ve 30889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan cezai işlemin, geriye 
kalan 296 günlük kısmının uygulanmaya konulması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 
231079 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/28/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Urla İlçesi, 2297 parsel üzerindeki 1435294 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak, 

Otak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 15.09.2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmi Gazete ilanında  
hakkında sehven işlem yapılan Ahmet Hasan ADALI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 34618) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan 
işlemlerin iptal edilmesi ve 07.07.2019 tarihli 30824 sayılı Resmi Gazete ilanı ile  hakkında 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Otak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile birlikte, 
kuruluşun ortağı olması nedeni ile yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olması engellenen, ancak 15.09.2019 tarihli ve 
30889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile ceza işlemi iptal edilen İpek GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109596) hakkında, il yapı denetim komisyonu kararına 
istinaden yeniden işlem tesis edilmesi teklif edildiğinden, 15.09.2019 tarih ve 30889 sayılı Resmi 
Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan cezai işlemin, geriye kalan 296 günlük kısmının uygulanmaya 
konulması Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231083 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8629/29/1-1 



8 Ekim 2019 – Sayı : 30912 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI 

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM ALES YDS 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

İş Uğraşı Terapisi 70 0 2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi Bölümü 

lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli 

Yüksek Lisans yapmış olmak, 

Odyometri 70 0 1 

Odyoloji veya İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü 

Lisans Mezunu olmak, Odyometri alanında tecrübe 

sahibi olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak, 

İlk ve Acil Yardım 70 0 1 

Tıp Fakültesi veya Hemşirelik lisans mezunu olmak ve 

eğitim yönetimi ve denetimi alanında tezli yüksek  lisans 

yapmış olmak 

Çocuk Gelişimi 70 0 1 

Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim 

Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi alanlarından birinde 

yüksek lisans yapmış olmak 

Aneztesi 70 0 1 
Tıp Fakültesi veya Hemşirelik lisans mezunu olmak 

alanında tezli yüksek  lisans yapmış olmak 

MYO Adalet 70 0 1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Ebelik 70 50 1 

Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Ebelik yada 

Doğum ve Kadın Hastalıkları alanında yüksek lisans 

yapmış olmak 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Psikoloji 70 50 2 

Psikoloji Lisans mezunu olup, yüksek lisansını sosyal 

psikoloji, deneysel psikoloji, klinik psikoloji veya gelişim 

psikolojisi alanlarında tamamlamış olmak. 

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM ALES YDS 
ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

MÜHENDİSLİK 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
70 50 1 

Bilgisayar Mühendisliği Ana bilim dalında yüksek lisans 

yapıyor yada yapmış olmak. 

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 
evraklar: 

• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 
dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, 
e-mail vs. açıkça belirtilecektir.) 
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• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
• YÖK Formatlı özgeçmiş, 
• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 
• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 
• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden 

alınacak çıktı, 
• ALES Sonuç Fotokopisi,(Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES 

sınavından en az 70 puan almış olmak.) 
• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına 

Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak. 
• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.  
• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 
• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 
• Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri 

çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun 
tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Adres: Adnan 
Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44 

 8617/1-1 
—— • —— 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak 
suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam 
Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 
 

UNVANI ADET BAŞVURU ŞARTLARI 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
(ANDROLOG) 

1 
1) Lisans mezunu olmak. 
2) Androloji konusunda 3 yıl tecrübeli olmak. 

DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ 

(EMBRİYOLOG) 
1 

1) Lisans mezunu olmak. 
2) Yardımcı Üreme Yöntemleri alanında sertifika sahibi olmak 
3) Tüp Bebek Merkezinde alanında 3 yıl çalışmış olmak 
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ECZACI 1 1-Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 

HEMŞİRE 5 
1-Hemşirelik Lisans mezunu olmak 
2-2018 KPSS (P3) Puan Türünden en az 75 ve üzeri puan almış 

olmak. 

 

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten 

işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 

bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli 

Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak, 

3- Erkekler için; askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfına alınmış olmak, 

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir 

durum bulunmamak, 

5- İlanda belirtilen şartları taşımak. 
6- Lisans Mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı esas alınacaktır. 

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

8- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu 
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 
hükmüne uygun olması. 

9- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin 

sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

10- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan 
personel başvuruda bulunamaz. 

11- Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS şartı aranmamakta olup, kadro 

sayısından fazla başvuru olması halinde adaylar arasında sözlü sınav yapılacaktır. Kazanan 

adaylar sözlü sınavı puan sırasına göre belirlenecektir. 
12- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla 

ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesih edilenler başvuruda bulunamazlar. 

13- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 
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BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ VE ZAMANI 

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde 

aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat 

alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin 

edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları 

gerekmektedir. 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet 

çıktısı kabul edilecektir.) 

4- Lisans Mezunları için 2018 yılı KPSS (P3) sonuç belgesi.  

5- Aranılan mesleki deneyime ait hizmet belgesinin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış 

olması 

6- Plastik dosya. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2018 

KPSS (P3) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, 

işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle 

en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv 

araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 

birlikte tazmin edilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Üniversite 

Kampüsü/DİYARBAKIR 

İrtibat Tlf: 0 412 241 10 15-2320-5182-5136 

İlan Başvuru Tarihi: 08.10.2019 

Son Başvuru Tarihi : 22.10.2019 8559/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8622/1-1 
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Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8642/1/1-1 
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 8642/2/1-1 
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 8642/3/1-1 
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 8642/4/1-1 
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 8642/5/1-1 
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 8642/6/1-1 
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 8642/7/1-1 
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 8642/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8643/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8644/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8645/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8645/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8645/3/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik
–– Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Kritik ve Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 Tarihli ve 2016/463 Başvuru Numaralı
Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/10/2019 Tarihli ve 2018/38143 Başvuru Numaralı
Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


