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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hay-

vanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için

planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,
b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları

üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda
deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,
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c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan

her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı

her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

d) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

e) Merkez (AKÜ-DEHAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 

ğ) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

h) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,

ı) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların sağlıklı bir

şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

b) Uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılmasını sağ-

lamak.

c) Deneysel araştırmalar için temel gereksinimleri ve teknik koşulları sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planla-

mak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve li-

sansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak, seminerler, laboratuvar çalışmaları ve kon-

feranslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmî ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanma-

sını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti

sağlamak.

b) Araştırmacılara deney materyali ve teknik ekipman sağlayarak araştırma ortamlarını

oluşturmak.

c) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların

yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli

koordinasyonu sağlamak.
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ç) Araştırmalarda hayvan kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yü-

rütmek.

d) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hay-

vanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminerler, kurslar,

konferanslar ve kongreler düzenlemek.

e) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim

dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

f) İlgili araştırma-uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Merkezin kuruluş amacına ve yürürlükteki mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ğ) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, deney hayvanları üzerinde Science Citation Index Expanded

kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az 3 deneysel araştırması olan Veteriner Fakültesi öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar

aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim

elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-

törün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı ken-

disine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür gö-

revlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimin-

den Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan

ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim

Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel ku-

rum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler ge-

liştirmek ve üretmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-

lendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-

lebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyet-

lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-

dürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yö-

netim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile bu üyelerin öner-

dikleri arasından Rektörün görevlendireceği dış paydaşlardan oluşur. Dış paydaş üyeleri Mer-

kezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler

ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere yediden fazla olamaz

ve üç yıllığına görevlendirilir.
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(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre

bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar

görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona

ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine bu maddede be-

lirtilen yeni üye görevlendirilmesinde izlenen yol takip edilerek yeni üye görevlendirilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-

pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve

Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve Senato kararları uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve

Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,  yönetim

organlarına, bu organların görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekillerine 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 (AKÜ-İSGÜM): Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araş-

tırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütü-

cülüğü hizmeti vermektir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2020 – Sayı : 31034



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uy-

gulamalar ve çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak, çalışmalara katılmak, çalışmaları destek-

lemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim,

mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler

düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi ve sertifika vermek ve düzenlenen etkin-

liklere katılmak.

c) Faaliyet alanı kapsamında, üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını

desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanaklarını sağlamak.

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği

Koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyi-

leştirilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve

güvenliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve do-

kümantasyon merkezi oluşturmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar

sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla,

bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

g) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, işveren ve çalışan temsilcileri ile diğer

çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.

ğ) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat doğrultu-

sunda farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin su-

numu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan

Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve

güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında Üniversite ile işbirliği

içerisinde faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan

birimlerin oluşturulması, sürdürülmesi ve koordinasyonu hususlarında katkıda bulunmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak

ve yayımlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbir-

liğinde bulunmak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür

kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Görevi başında bu-

lunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faali-

yetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci

derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan

ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim

Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına

yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum

ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek

ve üretmek.
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i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-

lendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-

lebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyet-

lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-

dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları

yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen

önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında ilgili müdür yardımcısı, Yö-

netim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün üç yıllığına, Merkezin

faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile

yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden seçeceği en fazla yedi üye dâhil en

fazla on dört üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre

Müdür tarafından tüm üyelere yapılan davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda

en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak duyu-

rulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya ça-

ğırabilir. 
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(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona

ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine aynı

usulle yeni üye seçilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-

pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve

Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna

sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yö-

netim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 24/1/2018 tarihli ve 30311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve

Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden

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

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (JUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Jeotermal kaynaklarla ilgili araştırmalar yaparak yeraltının hipotetik modelini oluş-

turmak.

b) Detaylı jeofizik etütler sonucunda yüksek sıcaklıklı jeotermal ortamların bulunduğu

uygun lokasyonları saptayarak sondaj yerleri önermek.

c) Jeotermal kaynakların aranması, çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yeni teknoloji ve

metotlar geliştirmek.
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ç) Ülkemizde jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması ve jeotermal enerjinin

üretimi sırasında oluşabilecek çevresel problemlerin önlenmesi için projeler geliştirmek.

d) Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, fosil yakıtlar ve radyoaktif minerallerle

ilgili projeler yaparak ülkemizin maden potansiyelinin belirlenmesi ve söz konusu madenlerden

endüstrinin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek uç ürünlerin elde edilmesi yönünde yapılan

çalışmalara katkıda bulunmak.

e) Merkezin alanı ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak, proje

yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

f) Merkezin alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve lisansüstü ça-

lışmalarında uygulama alanı sağlamak, seminerler, laboratuvar çalışmaları ve konferanslar dü-

zenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Aktif jeotermal sistemler, fosil jeotermal sistemler, kızgın kuru kaya (KKK) jeotermal

sistemler, geliştirilebilir (EGS) jeotermal sistemler ve doğal mineralli suların aranması ve iş-

letilmesi ile rezervuar geliştirilmesi amacıyla jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal, jeofizik,

uzaktan algılama ve hidrolik çatlatma konularında endüstriyel araştırma-geliştirme (AR-GE)

çalışmaları yapmak.

b) Jeotermal kaynakların elektrik üretimi, termal turizm, sağlık, ısınma, sera ve benzeri

alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve ülkemizde henüz endüstriyel uygulaması olmayan

(jeotermal akışkandan değerli metal kazanımı gibi) kullanım şekilleriyle ilgili bilimsel çalış-

malar yürütmek.

c) Jeotermal kaynakların kullanımı sırasında açığa çıkan akışkanın geri beslenmesi,

çevre ve yeraltı suyu etkileşimi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bu-

lunmak.

ç) Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, nadir toprak elementleri, kıymetli ve

yarı kıymetli süs taşları, fosil yakıtlar (kömür, bitümlü şeyl, kaya gazı, doğalgaz, petrol ve ben-

zeri) ve radyoaktif minerallerin aranması ve bunların özelliklerinin ortaya konulmasıyla ilgili

maden arama projelerini yürütmek. 

d) Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, nadir toprak elementleri, fosil yakıtlar

(kömür, bitümlü şeyl, kaya gazı ve benzeri) ve radyoaktif minerallerden katma değeri yüksek

uç ürünlerin elde edilmesiyle ilgili projeler geliştirmek.

e) Arkeojeofizik yöntemlerle gömülü arkeolojik yapıların belirlenmesine yönelik ça-

lışmalar yapmak.

f) Devlet yolu, otoyol, demiryolu güzergâhlarında jeofizik çalışmalar yapmak.

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak

proje çalışmalarına teknik destek sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-

larla işbirliği yapmak.
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h) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları,

kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme

çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçeve-

sinde, her türlü proje çalışmaları ile kitap, dergi ve bülten yayınları ile elektronik ortamlarda

yayınlar yapmak.

j) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür

kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Görevi ba-

şında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin

düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan

ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim

Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel ku-

rum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler ge-

liştirmek ve üretmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-

lendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-

lebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyet-

lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda müdü-

rün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yö-

netim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile bu üyelerin öner-

dikleri arasından Rektörün görevlendireceği dış paydaşlardan oluşur. Dış paydaş üyeleri Mer-

kezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler

ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere yediden fazla olamaz

ve üç yıllığına görevlendirilir.
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(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre

bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar

görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona

ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine bu maddede be-

lirtilen yeni üye görevlendirilmesinde izlenen yol takip edilerek yeni üye görevlendirilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-

pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve

Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Do-

ğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim

organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş

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

larına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afyonkarahisar ilinde bulunan ve ihracatta önemli

payı olan mermer ve doğaltaş rezervinin işlenmesini ve kullanılmasını sağlayacak bilimsel,

teknolojik çalışmaları ve Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek ve geliştirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, mü-

hendislik ve diğer fakültelerde, mermer mühendisliği ağırlıklı uygulamalarda ihtisaslaşmaya

gitmek ve yapılacak akademik çalışmalara destek olmak. 

b) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ile diğer fakültelerde yürütülecek olan lisans

ve lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlamak,  mermer ve doğaltaş sektörü ile ilgili ola-

rak Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyacı olan deney ve araştırmalarda bilimsel ve teknik destek

sağlamak ve diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde yer alan mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlere konuyla ilgili

bilimsel amaçlı destek sağlamak, mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlerde uygulanan eğitim-

öğretim programlarının sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlayacak çalış-

malar yapmak.

ç) Sektörün talebi üzerine günün koşullarına uygun olabilecek programları önererek

uygulama boyutunda özellikle detay ocak araştırmaları ve blok verimi, işletme sahasındaki ya-

pısal kontrollerin detay araştırması, mermer ve doğaltaş ocak işletmeciliği, mermerlerin kesi-

lebilirliği ve kesme parametreleri, parlatılabilirliği, yüzey pürüzlülüğü, fabrika dizaynı ve uygun

koşullarda işletilebilirliği, finans-pazarlama- piyasa araştırması çalışmaları yapmak.

d) Üniversitede halen yürütülmekte olan madencilik ile ilgili faaliyetlere, mermer ve

doğaltaş konusunda dinamizm kazandırmak, mermer ve doğaltaş sektöründe araştırma, işletme,

işleme (fabrika), finansman, dış-iç ticaret ve pazarlama konusunda farklı bir uygulama boyu-

tunun getirilmesini ve mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri

sağlamak.

e) Teknolojik bilgi birikimlerini makale, kitap ve dergi ve benzeri şekillerde yayımla-

mak ya da panel, sempozyum, festival ve fuar şeklinde etkinliklerle ilgili sektörlere aktarmak.

f) Mermer sektöründe özellikle atık ve artıkların değerlendirilmesi konusunda, fakül-

te-yüksekokul-sanayi arasında deneysel (pilot) ve sanayi ölçeğinde üretime yönelik özel prog-

ramlar uygulamak ve bunları yatırıma yönlendirerek iş sahası ve ekonomik değer kazanmalarını

sağlamak.

g) Konuyla ilgili projelerin yanı sıra, çalışma alanları için gerekli olan bina, laboratuvar

ve fiziki alt yapı imkanlarının arttırılıp geliştirilmelerini 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.
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Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür,

kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Görevi ba-

şında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin

düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan

ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim

Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel ku-

rum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler ge-

liştirmek ve üretmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-
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lendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-

lebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar

alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı,

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile bu üyelerin

önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği dış paydaşlardan oluşur. Dış paydaş üyeleri

Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman

kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere yediden fazla

olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre

bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar

görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona

ermesi halinde üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine bu maddede belirtilen

yeni üye görevlendirilmesinde izlenen yol takip edilerek yeni üye görevlendirilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-

pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.
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ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve

Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 15/9/2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/9/2015 tarihli ve 29469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Ko-

catepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin

kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Aktif öğrenci: Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden düzenli olarak eğitimine devam

eden öğrenciyi,
c) Baraj Uygulaması: Öğrencilerin, dönem sonu genel sınav ve bütünleme sınavında,

sınav kapsamında %50’nin altında not aldığı her ders için yapılan ve sınav toplam puanı he-
saplanmasında kullanılan uygulamayı,

ç) Çalışma Grupları Dersi: Tıp eğitimi boyunca tüm öğrencilerin danışman bir öğretim
üyesi eşliğinde belli bir bilimsel projeyi ve/veya konuyu seçerek bu alanda bir çalışma yaptığı,
bilgiye ulaşma, problem çözme, istatistiksel analiz, verileri yorumlama ve bilimsel bir çalışmayı
sunma deneyimi kazandığı eğitimi,

d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,
e) Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders Kurulu (DK): Fakültenin ilk üç yılında, Dönem I, II ve III’te belirli bir konu

başlığı altında konu bütünlüğü esas alınmak suretiyle, entegre ve birbirini tamamlayan ders-
lerden oluşan grup/eğitim modülünü,

g) Ders Kurulu (DK) not ortalaması: Dönem I, II ve III’te başarılı olarak tamamlanan
dönemin yıl boyunca girilen ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını,

ğ) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,
h) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının

planlanmasından ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden,  döneminde ölçme
değerlendirme sürecini kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim
üyesini,

ı) Entegre Sistem: Konuların bütünsel bir yaklaşımla birbirini tamamlayan özellikte
hazırlanıp sunulduğu, sınavların da buna uygun düzenlendiği eğitim sistemini,

i) Evre: Eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız olarak yapılandırılmış tıp eği-
timi dönemlerini,

j) Fakülte: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini,
k) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
l) Formatif (Biçimlendirici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Kurulu süresince biçim-

lendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan sınavı,
m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
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n) İngilizce Tıp Programı: Tıp Fakültesi eğitiminin tamamının İngilizce olarak gerçek-
leştiği tıp eğitim/öğretim sürecini,

o) %30 İngilizce Tıp Programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim müfredatının
en az %30’unun İngilizce olarak planlanıp gerçekleştirildiği eğitim/öğretim sürecini,

ö) İngilizce Yeterlik Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı
başında, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz öğretimi sonlarında yapılan İngilizce dil sınavını,

p) İntörn Hekimlik Dönemi: Eğitim programının VI. yılında (Evre 3), farklı anabilim
dalları tarafından zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen on iki aylık uygulamalı eğitim/staj
dönemini,

r) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı
yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

s) Klinikte Erken Gözlemler (KEG): Tıp eğitiminin birinci ve ikinci yılında, kılavuzlar
eşliğinde öğrenilen uygulamalı mesleki beceri dersini,

ş) Klinik Rotasyon: Eğitim programının IV. ve V. yıllarındaki (Evre 2) Klinik Uygulama
Kurulunda, ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına
yönelik Teorik, Olgu Temelli Değerlendirme (OTD), Girişimsel Beceri Geri Bildirimi (GBG),
Öğrenci Polikliniği (ÖP) ve Öğrenci Viziti (ÖV) gibi eğitim etkinliklerinin işlendiği, klinikte
yapılan eğitim dönemini,

t) Klinik Uygulama Kurulu (KUK): Dönem IV, V’te klinik eğitim amaçlı, kuramsal
eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, farklı anabilim/bilim dallarında ro-
tasyon şeklinde yapılan eğitim modülünü,

u) Klinik Uygulama Kurulu (KUK) not ortalaması: Dönem IV ve V’te yıl boyunca alı-
nıp başarılan KUK not ortalamasını,

ü) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Baş Koordinatörü, Baş Koordinatör
yardımcıları, Dönem I-VI Koordinatörleri, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Öğrenci Koordinatörü,
Çalışma Grupları Koordinatörü, Erasmus Program Koordinatörü, AKTS Program Temsilcisi
ve yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcileri ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni
koordinatörlüklerden oluşan kurulu,

v) Mesleki Beceri Uygulamaları Dersi: Dönem III’te kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uy-
gulamalı mesleki beceri dersini,

y) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
z) Özel öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi veya mezunu

olmasına karşın, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer diploma prog-
ramından ders/dersler alanları,

aa) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
bb) Seçmeli dersler: Tıp Fakültesi dönem I, II, III, IV ve V’te bir yarıyıl süren, öğren-

cilerin eğilimleri ile belirlenen, Tıp Fakültesi eğitim programında yer alan, kuramsal ya da uy-
gulamalı dersleri,

cc) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
çç) Sosyal Sorumluluk Projesi (SSP): Toplumsal hizmet projesini,
dd) Summatif (Karar verdirici/Düzey belirleyici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Ku-

rulu sonunda yapılan sınavı,
ee) Türkçe Tıp Programı: Tıp Fakültesi eğitiminin tamamının Türkçe olarak gerçek-

leştiği tıp eğitim/öğretim sürecini,
ff) Türkçe Yeterlik Sınavı: Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin

ölçülmüş olduğu bir muafiyet sınavını,
gg) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,
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ğğ) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
hh) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar, Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak

üzere her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az
otuz iki haftadır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim diline göre aşağıda belirtilen üç ayrı eğitim

programı uygulanmaktadır:
a) Türkçe Tıp Programı: Bu programda öğretim tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilir.

İlk üç dönemde tıp biliminin İngilizce kullanım pratiğini geliştirmek amacı ile mesleki İngilizce
dersleri mevcuttur. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorun-
luluğu yoktur. Dileyen öğrenciler tıp eğitimine başlamadan önce Yabancı Diller Yüksek Okulu
tarafından düzenlenen hazırlık sınıfına devam edebilirler ve Yükseköğretim Kurumlarında Ya-
bancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönet-
meliğe tabi olurlar.

b) İngilizce Tıp Programı: Bu programda öğretimin tamamı İngilizce olarak gerçekleş-
tirilir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzen-
lenen İngilizce yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda 80 ve üzeri puan alan veya Yabancı Diller
Yüksek Okulu tarafından eşdeğerliği saptanmış sınavlardan başarılı olduğu kabul edilen öğ-
renciler doğrudan birinci döneme devam etme hakkı kazanırlar. İngilizce yeterlilik sınavında
başarısız olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen hazırlık sınıfına
devam ederler. Dönem IV başına kadar Türkçe yeterlik sınavını başaramamış Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler, Dönem IV eğitimine başlayamaz.

c) %30 İngilizce Tıp Programı: Bu programda öğretimin en az %30’u İngilizce, diğer
dersler ise Türkçe olarak gerçekleştirilir. Ayrıca Türkçe yapılan derslerde de İngilizce kaynaklar
izlenebilir, ödev, proje ve raporların bu dilde hazırlanması istenebilir. Bu programa başka ku-
rumlardan yatay geçişle kabul edilen öğrenciler İngilizce seviye tespit ve yeterlilik sınavına
girer. Sınavda başarılı olan öğrenciler ilgili döneme devam ederler.

Eğitim şekli
MADDE 7  – (1) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp eğitimi, tıp eğitimindeki Ulusal

Çekirdek Eğitim Programını karşılayan, yüksek düzeyde öğrenci merkezli, topluma yönelik,
yeterliğe dayalı, Dönem I, II ve III’te sistem temelli, klinik dönemlerde semptom temelli en-
tegrasyonu olan tam entegre bir eğitim modelidir. Fakülte müfredatı, multidisipliner ders ku-
rulları oluşturularak yatay entegrasyon, eğitim sürecinin seviyesine göre dikey entegrasyon ha-
linde yapılandırılır. Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim dönemi, üç evre olacak şekilde
aşağıdaki gibi yapılandırılır:

a) Evre 1: Molekül ve Hücre (Dönem I)
Organ Sistemlerinin Normal Yapısı (Dönem II)
Organ Sistemlerinin Patolojileri ve Hastalıkları (Dönem III)
b) Evre 2: Organ Sistemlerinin Klinikleri Evresi (Dönem IV ve V)
c) Evre 3: İntörnlük Evresi (Dönem VI)
(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, klinik uygulamalar ve

bunların süreleri ile AKTS kredileri, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.
Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en az 360 AKTS’lik kredi yükünü başa-
rıyla tamamlamak zorundadır.
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(3) Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak Koordinatörler Kurulu önerisi,
Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile seçmeli dersler açılır. Seçmeli dersler hem mesleki
hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci tercihlerini sıralayarak dönemin
(ya da yarıyılın) ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrenci, tercihlerine
ve açılan derslerin kontenjanlarına göre derslere yerleştirilir.

(4) Tıp Fakültesinde entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı
derslerde bütünlük bulunduğundan Dönem I, II ve III’te ilke olarak kurum dışı eğitim yapılmaz.
Dönem IV, V ve VI klinik uygulamaları Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde
de yapılabilir.

Kayıtlar
MADDE 8 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır. Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar
ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin
kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, konuya
ilişkin Senato kararlarında belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak, tamamen
Türkçe veya İngilizce tıp programına başlayanlarda Türkçe/İngilizce yeterlik sınavında başarılı
olmadıkça fakülte öğrenimine başlayamaz.

Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl baş-

lamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri akademik takvimde be-
lirlenen tarihlerde iki taksit halinde ödenir.

(2) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra ekle-sil dönemine kadar kayıt yaptıran öğren-
cilerden, Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu gecikme faizi tahsil edilir.

(3) Klinik Uygulama Kurullarını zamanında tamamlayamayan Dönem VI öğrencile-
rinden kalan klinik uygulama kurul süresi üç aya kadar, üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğ-
retim ücretinin %25’i, klinik uygulama kurul süresi altı aya kadar, altı ay dâhil olanlardan yıllık
eğitim-öğretim ücretinin %50’si, klinik uygulama kurul süresi dokuz aya kadar, dokuz ay dâhil
olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %75’i, klinik uygulama kurul süresi on iki aya kadar,
on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(4) Tam burslu öğrenciler dışında eğitim-öğretim ücretini ekle-sil dönemine kadar öde-
meyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

(5) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Dekanlığa dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen
öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci
haftası sonuna kadar %75’i, üçüncü haftası sonuna kadar %50’si iade edilir. Üçüncü haftadan
sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

Yatay geçişler
MADDE 10 – (1) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye yatay 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 Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Başkent Üniversitesi Senatosu ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Fakültemizde yıl esasına dayalı eğitim-öğretim
programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında gerçekleştirilir.

(2) Tamamen İngilizce eğitim yapılan programa yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim
yapan bir tıp fakültesinden gelmiş ve öğrencinin en az 1 akademik yıl öğrenim görmüş olması
şarttır. Ayrıca daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış ve öğrenim gördüğü kurumda
dönem kaybetmemiş olmalıdır.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2020 – Sayı : 31034



(3) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye özel öğrenci statüsüyle öğrenciler gelebilir ve
eşdeğer diploma programından ders/dersler alabilir. Özel öğrenci statüsünden faydalanma ko-
şulları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirlenir.
Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin kaç dönem (yıl) derslere devam edeceği Fakülte Yöne-
tim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Derslere, laboratuvarlara, klinik uygulama kurullarına, uygulamalara

ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı
belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o ders kurulunda sınava alınmaz ve sınavdan 0 (sıfır) alarak
başarısız olmuş sayılır ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır. Klinik uygulama kurulunda
devamsızlığı belirli sınırı aşan öğrenciler için 26 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar,
Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Mazeretler ve raporlar
MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge

ile belgelendirmesi ve bu durumun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
(2) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygu-

lama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor
süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu dönem koordinatörüne teslim eder. Öğrenci bu
süreler içinde Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak,
rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bu-
lunduğu süreler içinde sayılır.

İzinler ve izinli sayılma
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciye, uzun süreli hastalık, ciddi sos-

yal sorunlar gibi nedenlerle başvurusu durumunda ilgili dönem koordinatörünün teklifi ve Yö-
netim Kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinler her defasında en çok bir yıl, tüm öğrenim süre-
sinde iki yıl verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresi dışındadır. Zorunlu nedenler dışında
her yıl ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır.

(2) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makam-
larca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya be-
raat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(3) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kal-
dıkları yerden devam ederler.

(4) Öğrencilerin kurum dışı bilimsel aktivitelere katılma koşulları ve bu katılımın de-
vamsızlığa yansıması hususuna ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Yönetim Kuru-
lunca karar verilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-

lükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler.
Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si
izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin ka-
yıtları askıya alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dönem I, II, III, KEG, SSP, Mesleki Beceri ve Çalışma Grubu ile İlgili Hükümler

Ders kurulu/Klinik uygulama kurulu sınavı
MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te ders kurulları sonunda yapılan kuramsal ve uy-

gulamalı sınavlara ders kurulu sınavı adı verilir. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci kuramsal
sınava girebilir ve bu durumda uygulamalı sınavdan sıfır almış sayılır. Ders kurulu içinde yer
alacak ölçme/değerlendirme yöntemleri Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

KEG/SSP ve mesleki beceri dersi, notu ve sınavı
MADDE 16 – (1) Dönem I ve II’de verilen Klinikte Erken Gözlemler (KEG)  dersinin

amacı, öğrencilerin tıp eğitiminin birinci yılının başında bir hastanın poliklinikte, ayaktan tedavi
kliniği olan diyaliz merkezinde ve yataklı tedavi merkezinde bulunduğu sürecin tüm aşamala-
rına ve hizmetlerin işleyişine gerçek zamanlı olarak tanıklık etmesi, bu hizmetlerin yürütül-
mesinde ekip çalışmasının gereğini fark etmesi, ekip üyesi sağlık profesyonellerinin görev pay-
laşımını ayırt etmesi, hastalarla ve birbirleriyle olan iletişimlerini izlemesi, o döneme ait bece-
rileri beceri kılavuzları eşliğinde öğrenmesi, bunları uygulama ortamı bulması ve hekimlik
kimliği kazandıracak filmler eşliğinde gelecekteki profesyonel rollerine hazırlamaktır. Dönem
III’te KEG’lerin yerini mesleki beceri uygulamaları alır.

(2)  Dönem I ve II’de yapılan SSP’ler ise bir toplumsal hizmet projesidir. SSP de amaç,
öğrencilerin topluma yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında, sosyal sorumluluk bilincini, top-
lumun ortak değerlerini paylaşma tutumunu ve sosyal sorumluluk temelli liderlik becerilerini
geliştirmeye yönelik özellikler kazanmasını sağlamaktır.

Çalışma grubu dersi ve notu
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, Koordinatörler Kurulunca belirlenen dönemler için se-

çecekleri belli bir konuda danışman bir öğretim üyesi gözetiminde dönem boyunca bilgiye
ulaşma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak poster, sözlü sunum ya da
panel şeklinde bir sunum hazırlar. Bu sunumlar her eğitim-öğretim yılı içinde öğrenci sempoz-
yumu adı verilen bir toplantıda öğretim üyelerinin değerlendirmesine sunulur. Öğrenciye yıl
boyunca katıldığı çalışma grubundaki ilgi ve başarısı göz önüne alınarak danışman öğretim
üyesi tarafından 100 üzerinden not verilir.

Dönem sonu genel sınavı
MADDE 18 – (1) İlk üç yılda, yıl sonunda öğrencilerin o dönemdeki tüm ders kurulları

hedeflerinden sorumlu oldukları, ders kurulu sınavları ile aynı bileşenlere sahip olan bir sum-
matif sınavdır. Her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört,
en geç yirmi bir gün sonra bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı
olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır.

Bütünleme sınavı
MADDE 19 – (1) İlk üç yılda yıl sonunda başarısız olan öğrenciler için kapsamı dönem

sonu genel sınavı ile aynı olan sınavı tanımlar. Bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavından
en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan
sınavdır. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci, Dönem I-III’te dönemi tekrarlar. Dö-
nem sonu genel sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen veya dönem sonu genel sınavına
göre hesaplanan dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem
sonu genel sınavı notu yerine geçer.

Mazeret sınavı
MADDE 20 – (1) Öğrencinin geçerli ve belgelendirilmiş (sağlık raporu ve benzeri)

mazereti nedeni ile summatif sınava katılamaması durumunda Dönem Koordinatörlüğüne resmi
başvurusu ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile o dönem içinde tekrar uygulanan ilgili sınavı
tanımlar. Formatif sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.
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Sınav kapsamındaki derslerin sonuca etkisi
MADDE 21 – (1) Bir sınavın kapsamındaki bütün derslerden elde edilen puanların top-

lamı o sınavın başarı notudur. Dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavında baraj uygula-
ması yapılır. Öğrencinin sınav kapsamında %50’nin altında not aldığı her ders için o dersin
toplam puanının %50’si ile öğrencinin aldığı puanın arasındaki farkın yarısı sınav toplam pua-
nından düşülür.

Dönem notu ve dönem geçme
MADDE 22 – (1) Dönem notu: Dönem I, II ve III için ders kurulu ile dönem sonu

genel sınavı veya bütünleme sınavı notunun ağırlıklı ortalamasını, Dönem IV ve V KUK not
ortalamasını gösterir. Dönem notu, eğitim-öğretim yılı başarı notudur. Bu not; ders kurulu sonu
sınavlarının puan ortalamasının %57’si, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav pua-
nının %35’i, çalışma grubu puanının %4’ü ile KEG/SSP veya mesleki beceri puanının %4’ü
toplanarak elde edilir. Dönem geçme notu en az 60’tır.

(2) Ders kurulu sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem
sonu genel sınavına girmeyebilirler. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek
isteyen öğrenciler bu isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa
bildirmek zorundadır. Dönem sonu genel sınavına girmeyi isteyen öğrencinin dönem notu bi-
rinci fıkraya göre hesaplanır. Bu durumdaki öğrencilerin dönem notu ders kurulu sonu sınav-
larının puan ortalamasının %92’si ile çalışma grubu puanının %4’ü ile KEG/SSP veya mesleki
beceri puanının %4’ünün toplanması ile elde edilir.

Notlar
MADDE 23 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile de-

receleri aşağıda gösterilmiştir:
Genel Not Ortalaması Dereceler
90-100 Üstün başarı
80-89 Pekiyi
70-79 İyi
60-69 Orta
(2) Geçmez notlar şunlardır:
a) F1 notu: Bir ders kurulunda mazeretsiz devamsız veya KUK’da devamsız öğrenciye

verilir. Ders kurulu ve KUK sınavlarına girme hakkı yoktur ve puanı sıfırdır. Mazeret sınavı
yapılmaz, KUK’u ise tekrarlar.

b) F2 notu: Bir ders kurulunda mazeretli devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu sına-
vına girme hakkı yoktur, puanı sıfırdır. Mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı
not ilgili ders kurulu notu yerine geçer.

c) F3 notu: Ders kurulu sınavı, KUK sınavı veya dönem sonu sınavına girme hakkı ol-
duğu veya gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenciye verilir, puanı sıfırdır. Dönem
I, II ve III’te bütünleme sınavı, Dönem IV ve Dönem V’te KUK bütünleme sınavına girebilir.

ç) F4 notu: Dönem notu veya KUK notu 60’ın altında olan öğrencilere verilir. Dönem
veya KUK’u tekrarlar.

d) F5 notu: Dönem I-VI’da öğretim yılı boyunca devamsızlık süresinin Senato tarafın-
dan belirlenen azami süreleri aşması durumunda öğrenci dönem sonu genel sınavı ve bütünleme
sınavına giremez, dönem notu olarak sıfır puanı alır. Bu durumda Dönem I, II veya III’te dö-
nemi, Dönem IV, V de KUK’u ve VI’da başarısız olduğu klinik uygulamaları tekrarlar.

Tıp dışı derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Tıp eğitim programında yer alan tıp dışı derslere de devam zorunlu-

dur ve bu derslerin sınavları, 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
göre ilgili birimlerce yapılır. Dönem sonu notu başarılı veya başarısız olarak belirtilir. Bu not
mezuniyet başarı derecesinin hesaplanmasında kullanılmaz.
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(2) Derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim
yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına gir-
mekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz.

Dönem tekrarı
MADDE 25 – (1) Dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dö-

nemi tekrarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Klinik Uygulama Kurul sınavı ve notu
MADDE 26 – (1) Klinik Uygulama Kurul sınavı, Dönem IV ve V’te (Evre 2) her klinik

uygulama sonunda ilgili anabilim/bilim dalları tarafından belirlenen ölçütlere uygun olarak
teorik ve/veya pratik sınav yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Klinik Uygulama
Kurul Sonu sınav notu; formatif ve summatif sınavlardan ve diğer ölçme değerlendirme yön-
temlerinden aldığı notların koordinatörler kurulunca belirlenen esaslara göre hesaplanan belirli
bir yüzdesinin toplamı ile hesaplanır. Tıp Eğitimi Kurullarının kararı ve Dekanlığın uygun gör-
mesi durumunda madde 29’da belirtilen İntörn karnesi gibi Klinik Uygulama Kurul (KUK)
karnesi uygulaması da yapılabilir. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan
alınması gereklidir.

(2) Klinik Uygulama Kurul karnesi: Eğitim programının IV. ve V. yıllarındaki Klinik
Uygulama Kurulu (KUK) bloklarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar
ile ilgili yetkinliklerin değerlendirilme aracıdır.

(3) Klinik Uygulama Kurul sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciye F1
notu verilir ve KUK’u tekrarlar.

Klinik Uygulama Kurul bütünleme sınavı ve KUK’ların tekrarı
MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’teki KUK’ların bir veya daha fazlasından başarılı

olamayan öğrenci, bu KUK’ların Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde açılacak olan
bütünleme sınavına, bulunduğu dönemin son KUK’unun bitiminden en erken yedi, en geç on
dört gün sonra alınır. Dönem IV ve V’te KUK’lardan başarılı olamayan öğrenci, bu klinik uy-
gulama kurullarının bütünleme sınavlarına Dekanlıkça belirlenen yer ve tarihte girer. Bu not
KUK notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci, Dönem IV-V’ te klinik
uygulamayı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama yapamaz. KUK sonun-
daki sınavda yine başarı gösteremeyen öğrenci, KUK’u tekrarlamaz, o dönemdeki ilgili KUK
veya KUK’ların akademik takvimdeki ilk KUK sonu sınavına girebilir.

Dönem notu
MADDE 28 – (1) Dönem IV ve V’te tüm KUK sınavlarında başarılı öğrencilerin dö-

nem notu KUK notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

ALTINCI BÖLÜM
Dönem VI, Mezuniyet Dereceleri ve Diplomalar

Aile hekimliği klinik uygulaması – intörn hekimlik
MADDE 29 – (1) Dönem VI’da öğrencilerin klinik uygulama başarısı; klinik, polikli-

nik, laboratuvar ve saha çalışmalarındaki performansı, hekim kimliğine uygun şekilde, etkili
iletişim becerileri ve profesyonel davranış sergilemesi, nöbetlere ve çalışma programına karşı
yaklaşımı, hasta dosyası hazırlama, hasta ile ilgili bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hasta, hasta
yakınları, hekim ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri, ilgili klinik uygulama sorumlusu öğretim
üyesince intörn karnesi eşliğinde değerlendirilir. Klinik uygulamalarda başarılı olmak için 100
üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Dönem VI klinik uygulamalarında başarısız olan
öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulama/klinik uygulamaları tekrar ederler.
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(2) İntörn Karnesi Uygulaması: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Hekimlik
Eğitimi Uygulama Esaslarında belirtildiği üzere Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı ile eşgüdümlü olarak Anabilim Dal-
larının önerileri doğrultusunda ilgili kurullarınca hazırlanıp Dekanlık tarafından onaylanan ve
Dönem VI Koordinatörlüğünce uygulanan intörn eğitimi süresince kazanılması beklenen bilgi,
beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili yetkinliklerin değerlendirilme aracıdır. Yeterlilik ölçütleri
ve değerlendirme yöntemleri Dekanlığın uygun gördüğü sıklıkta yeniden gözden geçirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süre dolduğunda bir ya da birden fazla klinik uy-
gulama kurullarından başarısız olan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer.

(4) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, klinik uygulama notlarının ortala-
ması alınarak hesaplanır.

(5) İntörn hekimlik dönemi eğitiminin içeriği, staj süreleri, uygulama ve değerlendirme
esasları, görev ve sorumluluklar, Dekanlık tarafından onaylanan ve Dönem VI Koordinatörlü-
ğünce uygulanan esaslara göre yürütülür.

Genel akademik not ortalaması, mezuniyet ve mezuniyet dereceleri
MADDE 30 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin o ders için ilgili öğretim elemanı/prog-

ram kurulu tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade
eder ve öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirlenir. Bu kapsamda, öğ-
rencinin her tür eğitim-öğretim faaliyeti kredilendirilir.

(2) İlk üç dönem için DANO dönem notudur. Klinik Uygulama Kurulu bulunan dö-
nemlerde öğrencilerin dönem notlarının tespiti için, kurul notları toplanarak kurul sayısına bö-
lünür. Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, yılsonunda öğrenci işleri tarafından he-
saplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için ders yılı akademik başarı not ortalaması (DANO)
ve genel akademik not ortalaması (GANO) olmak üzere iki ortalama elde edilir. DANO hesa-
bında ilgili dönemin KUK notları toplanarak kurul sayısına bölünür. GANO hesabında ise
DANO’ların toplamı DANO sayısına bölünür.

(3) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen klinik uygulama kurulları ve bütünleme sı-
navından alınan en son not geçerlidir.

(4) Ortalama, sonucun virgülden sonra iki hane yürütülmesi ile hesaplanır.
(5) Genel not ortalamalarına göre mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir:
Genel Not Ortalaması Dereceler
90-100 Üstün başarı
80-89 Pekiyi
70-79 İyi
60-69 Orta
Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması
MADDE 31 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar ve diploma ekleri verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması ve diploma eki: Dönem I ve II eğitimlerini

başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan
Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması ve diploma eki: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönem-
lik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları

akademik yıl başından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın, tıp öğretimini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli
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uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bi-
timinde hiç alınmamış klinik uygulama kurulu bulunan öğrencilerin Üniversite Yönetim Ku-
rulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite
Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri ke-
silir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik
hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik
uygulama kurullarından, Ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar
2 sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız KUK sayısı üç veya daha fazla olan öğren-
cilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite
ile ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde ba-
şarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen
bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ta-
rafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan tıp fakültelerinden/programlarından birine merkezî
olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar
MADDE 33 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız KUK sayısını iki veya daha aza in-

diren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları KUK’lar için üç akademik yıl, ek sınavları alma-
dan başarısız klinik uygulama kurul sayısını iki KUK’a kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler ba-
şarısız oldukları KUK’lar için dört akademik yıl, bir KUK için klinik birimden başarısız olanlar
ise sınırsız süre ile başarısız oldukları klinik birimin sınavlarına girerler.

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir KUK için, Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenen sınav ücretini öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri KUK’ları belirtir yazılı başvurularını Üniversite
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme
MADDE 34 – (1) 32 nci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak ka-

zanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Ku-
rulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süre-
since hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite Yönetim
Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlarda kopya
MADDE 35 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

öğrenciye o sınavda sıfır verilir. Ayrıca bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
işlem yapılır.

Sınav sonuçları
MADDE 36 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan

edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere
göstermekle yükümlüdür.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2020 – Sayı : 31034



(2) Yazılı sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, itirazlarını Dekanlığa yazılı olarak
iletirler. Bu başvurular bir hafta içinde ilgili dönem koordinatörünce incelenerek sonuç Dekana
iletilir. Sonuç Dekan tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Ek sınav hakkı
MADDE 37 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen

ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret
sınavı açılması durumunda, sınavın uygulama (pratik) ve kuramsal kısımlarının tümünü birlikte
almalıdır. Her ders kurulu için mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca tayin edilen tarihte
yapılır. Klinik Uygulama Kurul sınavı, dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için ma-
zeret sınavı açılmaz. İstisnai ve benzer durumlarda, Üniversitemizin ilgili biriminin Yönetim
Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenciler için ek sınav hakkı verilebilir.

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 38 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci Dönem I,
II ve III’te başarısız olduğu dönemi, Dönem IV, V ve VI’da başarısız olduğu KUK veya klinik
uygulamaları aynı şekilde tekrarlar. Dönem IV ve V’e ait tüm KUK’lar başarılı bir şekilde ta-
mamlanmadan dönem VI’ya geçilemez.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 39 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra senatonun zorunlu gördüğü şartlar

dışında değiştirilmez.
(2) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bir araya getirileceği şekillerde ya-

pılabilir.
(3) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttır-

mak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri formatif türde bir sınava alabilir. Eğer
bu türden sınavlar yapılırsa %30’u geçmemek kaydıyla klinik uygulamalar/ders kurulu notuna
etki edebilir. Bu sınavların klinik uygulama/ders kurulu notuna etki edecek ağırlığı Koordina-
törler Kurulunca belirlenir.

(4) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından değişiklikler yapılabilir.

(5) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte gir-
mek zorundadır.

Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 8/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Azami sürelerin başlaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim ku-

rumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki
öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

(2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı itibarıyla Fakültede kayıtlı olan öğrencilerin
azami süreleri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının başlaması ile başlar.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

2020 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uz-

laştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırma-

cılara ödenecek meblağı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun 253 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1

sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci mad-

desi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları

MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya

suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını de-

ğerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuş-

mazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında

belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere

ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif

aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü

hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde

uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri

MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca

mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin

birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçme-

yecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı

tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
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Tarife

MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 145-218 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 TL,

2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 TL,

3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 872-1018 TL,

c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218-290 TL,

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290-363 TL,

3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363-436 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 436-508 TL,

arasında ücret ödenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar

ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir

ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki

mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulan-

masına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler

(281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihin-

den itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa,

Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte

ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif

edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve

Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya ille-

rindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam

edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların

ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya

tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve

hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri 1/3/2020 tarihinde”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/1)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in ekinde yer alan Ek-5 ve Ek-10

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/9)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/2)

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)’in ekinde yer alan Ek-6 yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2014 29088 (Mükerrer)

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2016 29791 (Mükerrer)
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının

yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-

ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile

19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının

ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Gemi İzolasyoncusu (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Gemi Montaj ve Onarım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Tersane Yardımcı İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Siber Güvenlik Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Petrol Rafinerisi Kontrol Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Yangın Söndürücü Servis Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

SU ENJEKSİYON PROBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı  Su enjeksiyon probu alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020 / 60763 
Dosya no  : 2021008 

1 - İDARENİN :  
a) Adres     : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2          67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası   : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi   :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Su enjeksiyon probu temini (1000 adet) 
b) Teslim yeri   : TTK Makina Ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Ambarı/ ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi   : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN   
a) Yapılacağı yer    : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu   
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati    : 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 15:00 
 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2020 – Sayı : 31034 

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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 belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.02.2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
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 İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1032/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
–– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/2)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/3)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - 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.


	20200209 PAZAR.pdf
	Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  
	Kültür ve Turizm Bakanlığından:


