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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Lisansüstü programlarda; tezli yüksek lisans programı için yabancı dil sınavının
puan kriteri, anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55 ya-
bancı dil puanına sahip olma şartı aranır. Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik progra-
mına giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri değiştirilebilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Doktora programlarına başvurularda; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına
ve TUS giriş sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7
ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile
elde edilen en az 55 tam temel tıp puanına sahip olmaları veya ALES’in sayısal puan türünde
en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Diş hekimliği fakültesi mezunu olup, doktora program-
larına başvurabilmek için lisans diplomasına ve 55’ten az olmamak koşuluyla DUS’tan alınmış
puana veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 almış olmak şartı aranır. Tıp fakültesi ve
diş hekimliği fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına (eczacılık ve veteriner
fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 60’tan az olma-
mak koşuluyla ALES puanına sahip olma şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) Yatay geçiş hakkı kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü

yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları derslerin intibakı, başvuru yaptığı programda
yer alan tüm dersler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile belirlenir.
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(8) Kaydı silinip af ile geri dönen ve aftan sonra yatay geçiş yapan öğrenciler ile kaydı
silinip tekrar lisansüstü eğitime başlayanlar için; kaydı yapıldıktan sonra, yüksek lisansa baş-
layanlarda son 3 yıl, doktora/sanatta yeterlik eğitimine başlayanlarda son 6 yılda almış olduğu
dersler eğitimine sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıdaki tab-
loya göre değerlendirilir.

Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri Açıklamalar
C2 Eğitim-Öğretime başlar
C1 Eğitim-Öğretime başlar
B2 Türkçe öğretim programına katılır
B1 Türkçe öğretim programına katılır
A2 Türkçe öğretim programına katılır
A1 Türkçe öğretim programına katılır

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından burslu olarak yerleştirilen uluslararası öğrenciler-
den; Türkçe yeterlik belgesine (C2 ve C1 seviyesi) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Türkçe
yeterlik belgesine (B2, B1, A2 ve A1 seviyesi) sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra
yeterlik için öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası öğ-
rencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav döneminde
yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar.
Türkçe yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan adaylar kendi imkânlarıyla öğrenimlerine de-
vam edebilirler. Bu durumda öğrenimlerine devam etmek isteyen adaylara Türkçe yeterliklerini
sağlamaları için bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da Türkçe yeterliği sağlayamayanların
enstitüyle ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başa-
rılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri ders döneminde izlediği programın ders yüküne sayıl-
mak üzere alınan dersler hangi yarıyıla ait ise ilgili yıl/yarıyılda, akademik takvimde belirtilen
ders bırakma ve ders ekleme süresi bitimine kadar öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek/bilim sınavına alı-
nacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katından az olmamak üzere bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Sınava alınacak adayların sıralamasında; ALES/TUS/DUS puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %10’u ve yabancı dil puanının %10’undan oluşan toplam puan esas alınır.
Güzel Sanatlar Enstitüsünde ALES puanı aranmaz. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten
başlayarak sıralanır. Tezli yüksek lisans başarı notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS,
diğer alanlarda ALES puanının veya yetenek/bilim sınav puanının %50’si, lisans not ortala-
masının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun
%30’u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, vir-
gülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendi-
rilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük
puana doğru sıralanır.”
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“d) Lisansüstü sınavlarda başarılı olup kontenjan dışında kalan adaylardan puan sırasına
göre kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir. Bu liste anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

“(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav sonu-
cuna maddi hata için ilan tarihinden itibaren itiraz süresi beş iş günüdür.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, enstitü kurulunun önerisi

doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.
(8) Enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen hallerde Rektör onayıyla Cumar-

tesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarı-

yılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı
anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, bilim/sanat dalı ve/veya ana-
bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Diş he-
kimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç sanatta yeterlik/doktora da-
nışman ataması için öğretim üyesinin en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans
programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(3) Gerekli hallerde öğrenci ve/veya mevcut danışmanın talebi, bilim/sanat dalı ve/ve-
ya anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“(10) Üniversitemizden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptıran
öğrencinin daha önce alıp başarmış olduğu derslerin kabul edilebilmesi, alınması gereken top-
lam krediden düşülebilmesi ve izlediği programın ders yüküne sayılabilmesi için Üniversiteye
ilk kaydında ya da geldiği ilk yarıyıldaki derslerin başlamasını takip eden on iş günü içinde
öğrencinin talebi, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin kontrolünde olmayan ve başvuru süresi bittikten sonra ortaya çıkan,
birinci fıkrada belirtilen durumlarda, doğal afet ve benzer durumlarda öğrenime ara izni işlemi
olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde danışmanın ve
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl sonu ve yarıyıl sonu ikinci sınavlarının
her ikisine birden giremeyen öğrenciye, mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü
içerisinde ilgili birime mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Öğrencilerin GANO’ları not durum
belgelerine ve diplomalarına  4’lük sisteme göre yazılır. Ayrıca not durum belgelerine GANO’ların
Üniversitenin internet sitesinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlarda 4’lük
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük karşılığı da bilgi
amaçlı eklenir.”

10 Kasım 2019 – Sayı : 30944                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve de-
ğerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, sa-
dece jüri üyelerinden oluşan kapalı bir oturumda tez hakkında değerlendirme yapılır ve jüri
üyeleri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul
onay sayfası jüri üyelerince imzalanır. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler
kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar. Jürinin kararı; jüri üyelerinin tama-
mının fiili katılımı durumunda üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on
gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir. Savunma sınavı ile ilgili alınan kararlar sonucunda öğrenciler hak-
kında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belge-
lerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim
kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
parak tezi aynı jüri önünde yeniden savunmak zorundadır. Gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da
değişiklikleri yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
ç) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık ol-

ması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavı olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınav-
dan en az yetmiş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınavına alınır. Sözlü sınavı
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır ve dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğ-
renciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün, vi-
deo konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde tutanakla birlikte enstitüye bil-
dirilir.”

“(3) Doktora öğrencileri, “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değer-
lendirme” derslerini seçmeli olarak eğitim öğretime başladıkları yarıyıldan itibaren alabilirler.
Bu dersler başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir. Ancak bu dersler, ders
yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en
az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en
geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisi
savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez
önerisine katkıda bulunabilir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul,
düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, bilim dalı ve/veya anabilim dalı
başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan tez izlemeler
de ise on gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti
olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi
reddedilir.” 
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“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve tem-
muz-aralık ayları arasında güz ve bahar akademik yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda
iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor
sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız ola-
rak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün, video kon-
ferans yöntemi ile yapılan tez izlemelerde ise on gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.
Komite tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan
veya mazeretsiz olarak tez izleme komitelerine katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesi-
lir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, sadece jüri üyelerinden oluşan
kapalı bir oturumda tez hakkında değerlendirme yapılır ve jüri üyeleri salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, jüri üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda
üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde anabilim dalı baş-
kanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sa-
natta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik öğrencileri, “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme” derslerini seçmeli olarak eğitim öğretime başladıkları yarıyıldan itibaren ala-
bilirler, bu dersler başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir. Ancak bu ders-
ler, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından önce “Gelişim ve Öğ-

renme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini, bu Yönetmeliğin 39 uncu mad-
desinin üçüncü fıkrası ile 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükümleri gereğince alan ve başa-
rısız olan öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/9/2016 29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/6/2018 30455
2- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KSBU-SEM): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lisans ve lisansüstü programları dı-

şında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenleyerek Üni-
versite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer katılımcı bi-
reylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek ve Üniversitenin ka-
mu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

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

bulunur:
a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü

alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler,
konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

b) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.
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c) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak.

ç) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü

eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu imkanlarını sağlamak.

d) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri

hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği

konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlarına eğitim ve katılım belgesi düzenlemek

ve ilgili alanda danışmanlık hizmeti sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak veya onlar adına eğitim,

kurs, basın-yayın, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü orga-

nizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler

hazırlamak ya da hazırlatmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti sunmak, sunulma-

sına aracılık etmek veya almak.

ğ) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimler

açmak veya açtırmak.

h) Eğitim ve diğer etkinlik programları sonunda katılımcılara ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

ı) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve

beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-

ramlar geliştirmek.

i) Hayat boyu eğitim çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-

leştirilmesine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üye-

leri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Mü-

dür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda

ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin birimlerini yönetmek ve Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katıl-

mak, sözleşmeler yapmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri gö-

revlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerin salt çoğun-

luğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Faaliyetler sonucu aylık olarak yapılacak ödeme tutarlarını, görev puantaj cetveli

katsayılarını düzenlemek ve dağıtım şeklini belirlemek.

d) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik

personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır. 
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Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yabancı dilde öğretim yapan programlara yapılan başvurular dışında yabancı dil

koşulu aranmaz. Yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili başvuru yaptığı programın dilinde

bir programdan mezun olup, mezuniyetinin üzerinden en fazla iki yıl geçen adaylar hariç, ya-

bancı dilde öğretim yapan programlara başvuru yapan adaylardan, başvurduğu programın di-

linde Üniversite tarafından düzenlenen ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul gören

ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından, programın önkoşulu olarak belirlenen düzeyde

yabancı dil puanı almış olmaları beklenir. Belirlenen puanlar, gerekli görüldüğü durumlarda

Senato tarafından yükseltilebilir. Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan adaylar, ilgili Ana-

bilim/Anasanat Dalının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitenin

yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre

sonunda beklenen yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kay-

dı silinir. Türkçe bir yüksek lisans programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda ya-

bancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğ-

renim süresine dahil edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşa-

ğıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili Anabilim/Anasanat

Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık

programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen

yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe

bir doktora programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık progra-

mına katılabilirler. Bu süre öğrencinin doktora programında geçireceği süreye dahil edilmez.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin doktora tez savunması sınavına girebil-

meleri için doktora yaptığı alanda tez danışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış

en az bir akademik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olması

gerekir. Söz konusu akademik yayının niteliği Senato ekiyle belirlenmiştir. Yapılan yayının

mezuniyet koşulunu karşılaması için öğrencinin ya da danışmanının birinci yazar veya sorumlu

olması gerekir. Üniversite adının yayınlar, basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda göste-

rilmesi zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans derecesiyle sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların ALES sözel puan

türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

“(6) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili Anabilim/Anasanat

Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık

programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen

yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe

bir sanatta yeterlik programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık

programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin sanatta yeterlik programında geçireceği süreye

dahil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin sanatta yeterlik tez savunması sı-

navına girebilmeleri için sanatta yeterlik yaptığı alanda tez danışmanıyla ya da tez danışmanının

onayıyla yapılmış en az bir akademik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mek-

tubu almış olmaları gerekir. Söz konusu akademik yayının niteliği Senato ekiyle belirlenmiştir.

Yapılan yayının mezuniyet koşulunu karşılaması için öğrencinin danışmanının ya da kendisinin

birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üniversite adının yayınlar, basılı ve görsel mater-

yallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dilde hazırlık programları, lisansüstü eğitim ücretine

dahil değildir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2016 29862

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/5/2017 30072

2- 27/11/2017 30253

3- 20/9/2018 30541

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2019 – Sayı : 30944



10 Kasım 2019 – Sayı : 30944 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9668 

—— • —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9782 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9808 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, İSTİFLEME VE YÜKLEME 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, 

İSTİFLEME VE YÜKLEME HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/571682 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat 
b) Telefon No : 0 354 441 10 10 
c) Faks No : 0 354 441 10 18 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası’nda, 2019/2020 kampanyası 

döneminde (± % 20 toleranslı) 8.000 ton yaş pancar 
posasının, mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya 
silajı yapım esasına göre çalışan, firmanın kendine ait 
veya kiralanmış Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi ile 
paketlenmesi, paketlenmiş pancar posalarının fabrika 
tarafından gösterilen depolama alanına yüklenicinin 
sağlayacağı nakliye araçları ile taşınması, balyaların 
depolama alanından veya makineden direk alıcı nakliye 
araçlarına yine yüklenicinin sağlayacağı balya tutucu 
ataşman takılı ön yükleyici ile yüklenmesidir.  

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : Hizmet işi tahmini 35 gün ambalajlama ve ambalajlama 

dönemi dahil tahmini 120 gün satış dönemini kapsamaktadır  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 22.11.2019  - Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

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

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9786/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çanakkale İl Özel İdaresinden: 
1) Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen 

beldi, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmaz İl Encümeni kararı gereğince Barbaros 
Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl 
Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca satılacaktır. 

 
İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminatı 

28.11.2019 13:30 
Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 32 ada. 15 
parselde kayıtlı taşınmaz (Taşınmaz üzerinde 
Fatih Vakfı Şerhi vardır.) 

8.050.000,00-
TL 

241.500,00-
TL 

 
2) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No:215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00-TL 
karşılığında temin edilebilir. 

3) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
- Gerçek kişilerde T.C. vatandaşı olmak;  
a )İç Zarfa konacak belgeler 
1-Teklif Mektubu 
b) Dış Zarfa konacak belgeler 
1- İç Zarf 
2- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 
3- İkametgah belgesi  
4- Nüfus kayıt örneği 
5- Geçici Teminat (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 
6- Şartname alındı makbuzu 
-Tüzelkişilerde; 
a)İç Zarfa konacak belgeler 
1-Teklif Mektubu 
b)Dış Zarfa konacak belgeler 
1-İç Zarf 
2-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 
3-2019 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 
4- Noter onaylı imza sirküleri  
5- Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 
6- Şartname alındı makbuzu  
4) İsteklilerin teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 13:30’a Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
5) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 9638/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


