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TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ 

 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; kent, kentlerin sağlık durumu, kentlerde sağlığı 

etkileyen etmenler ve sağlıklı kentler ile ilgili alanlarda, yerel yönetimlerin bilimsel bilgiye 

ihtiyacı olan konularda yapılacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin 

tezlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Başvurular yüksek lisans, 

doktora ve tıpta uzmanlık tez konularını almış öğrenciler için geçerlidir. Destek T.C. 

vatandaşlarına verilir.  

Dayanak 

Madde 2 – (1) Bu yönetmelik, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile Türkiye 

Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü esas alınarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - (1) Bu yönetmelikte geçen; 

Birlik   : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğini, 

Meclis   : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisini, 

Encümen  : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümenini, 

Başkan   : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanını, 

Müdür   : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürünü, 

Üniversite  : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye belediyelerin sınırları içindeki 

                                         herhangi bir üniversiteyi                                    

Araştırmacı  : Üniversitelerde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi                                                                   

                                         hazırlayan kişileri 

Tez : Üniversitelerin yüksek lisans programları, doktora programları ve tıpta 

uzmanlık programları kapsamında hazırlanan tezleri ifade eder. 

Destek Komisyonu 

Madde 4 – (1) Desteklenecek tezler, Birlik Danışma Kurulu üyelerinin önerileri 

sonrasında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümeni tarafından kararlaştırılır. 
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Başvuruların Yapılması ve Sonuçlarının Duyurulması  

Madde 5 – (1) Birliğin yapacağı ilan üzerine, başvurular belirtilen tarihlerde 

yapılacaktır.  

(2) Birlik tarafından nihai olarak kabul edilen tezler, tez danışmanı öğretim üyesi ile 

tez yazarına yazı ile bildirilir. Araştırmacı sözleşme imzalamak üzere davet edilir ve sözleşme 

imzalandıktan sonra kurumun web sitesinde ilan edilir.  

(3) Başvuru sırasında tez danışman onayı sunulmalıdır. 

 
Tezlerin İzlenmesi ve Tamamlanması  

Madde 6 – (1) Araştırmacı, sözleşme tarihinden itibaren her altı ay içinde, tezin ara 

raporunu, Birlik tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak Birliğe sunar.  

(2) Tezlerin bitirilme süresi yüksek lisans tezleri için en fazla iki yıl, doktora tezleri için 

iki yıl, tıpta uzmanlık için iki yıldır. 

(3) Araştırmacı, usulüne uygun olarak süre uzatımı aldığı takdirde, Birliğe başvurarak 

aynı koşullarda ek süre isteyebilir. Ancak, başvurunun öncesinde son ara raporunu teslim 

etmiş olmalıdır. Ek süre yüksek lisans tezi için bir yılı, doktora ve tıpta uzmanlık tezi için iki yılı 

geçemez. Süre uzatımı alındığı takdirde, buna ilişkin bilgiler en geç bir ay içinde Birliğe sunulur.  

 
Destek Miktarı ve Ödeme  

Madde 7 – (1) Yüksek lisans tezlerine brüt 10.000 TL’ye, doktora ve tıpta uzmanlık 

tezlerine brüt 20.000 TL’ye kadar destek verilecektir. Tezlere verilecek destek sayısı Birlik 

Encümeni tarafından belirlenir.  

(2) Ödemeler dört eşit parça halinde yapılır. Ancak bedelin %25’ine kadar olan kısmı 

çalışmanın başında veya herhangi bir safhasında ödenebilir.  

(3) Ödemeler bir sözleşmeye bağlanır ve işin mahiyetine göre farklı ödeme biçimleri 

belirlenebilir.  

(4) Tezlere verilecek destek geri ödemesiz olacak ve desteği alan öğrenciye ileride 

herhangi bir yükümlülük getirmeyecektir. 

(5) Vakıf Üniversitesi öğrencileri, Açık Öğretim öğrencileri ve Uzaktan Öğretim 

öğrencileri bu destekten yararlanamazlar. 

             (6)  Araştırmacı üniversitesinden tezi için maddi destek alıp almadığını resmi yazı ile 

Birliğe bildirmelidir. Araştırmacı üniversitesinden tezi için maddi destek alıyorsa bu destekten 

yararlanamaz. 
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(7) Araştırmacı destek aldığı tez kapsamında sözleşme imzalandıktan sonra aşağıda 

belirtilen giderler için destek alabilir. Araştırmacının tüm harcamalarını 

faturalandırması gerekmektedir: 

- Tez kapsamında yaptığı ulaşım giderleri  

- Tez kapsamında aldığı eğitim, anket ve danışmanlık giderleri 

- Tez kapsamında gerçekleştirdiği konaklama ve gıda giderleri 

- Tez kapsamında aldığı yayın, kırtasiye ve cep telefonu hariç elektronik alet giderleri 

(8) Araştırmacı gerçekleştirmiş olduğu harcama giderleri için Birliğin hazırladığı tabloyu 

gerekçeleri ile doldurarak ve imzalayarak Birliğe göndermesi gerekmektedir. 

Telif Hakları 

Madde 8 – (1) Tezlerin telif hakkı, ilgili yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak 

belirlenecektir. Birlik, tezleri kendi adına yayımlamak istediği takdirde ilgili kişi ve kurumlardan 

izin alınmasından sonra kitap olarak basabilir. Tezlerin sonuçlarının Birlik tarafından 

kullanılması veya bu sonuçlardan fayda üretilmesi durumunda araştırmacıya ek bir bedel 

ödenmez. 

(2) Tezlerin bilimsel kongrelerde sunulması ve bilimsel dergilerde yayınlanması 

sırasında her hangi bir telif hakkı söz konusu değildir. 

Araştırmacının Yükümlülükleri  

Madde 9 – (1) Tezin bu yönetmelikteki usul ve esaslara bağlı kalarak yürütülmesi, 

geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından ilgili araştırmacı sorumludur.  

(2) Tezin amacı, kapsamı ve süresi Birliğin yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde 

değiştirilemez.  

(3) Tez hazırlanırken, herhangi bir kurumdan ya da birden çok kurumdan izin alınması 

gerektiği halde izin alınmaması ya da idareden bu hususta talepte bulunmaksızın yapılacak 

çalışmalardan dolayı ortaya çıkacak tüm sorumluluk ilgili araştırmacıya aittir.  

(4) Tez hazırlanırken, elde edilen bilgi ve belgelerin araştırmacı tarafından gerçeğe 

aykırı veya değiştirilerek kullanılması durumunda ortaya çıkacak tüm sorumluluk ilgili kişiye 

aittir.  

(5) Araştırmacı, tezin sonucunu vermesinin ardından, Birlik tarafından talep edilmesi 

halinde belirlenen tarihte Birliğin ilgili birimine sunum yapar.  

(6) Araştırmacı çalışmalarını yürütürken bilimsel etik kurallara uygun davranmakla 

yükümlüdür.  
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(7) Araştırmacı tezini her hangi bir bilimsel etkinlikte sunarken ya da her hangi bir 

bilimsel dergiye yayınlanmak amacıyla gönderdiği sırada, araştırmanın Birlik tarafından 

desteklendiğini belirtmek zorundadır. 

Sözleşmenin Feshedilmesi  

Madde 10 – (1) Aşağıdaki durumlarda Birlik tarafından araştırmacı ile yapılan sözleşme 

feshedilebilir:  

a) Ara raporun zamanında teslim edilmemesi veya verilen ara raporun yeterli 

bulunmaması,  

b) Tezin süresi içinde teslim edilmemesi,  

c) Araştırmacının tezinin sonuçlanması dışında bir sebeple Üniversite ile ilişkisinin son 

bulması,  

d) Araştırmacının bilimsel etik kurallara veya Birliğin itibarına aykırı davranışının tespit 

edilmesi,  

e) Tezin amacı, kapsamı ve süresinin Birliğin yazılı izni olmadan değiştirilmesi.  

(2) Sözleşmenin feshedilmesi halinde araştırmacı, bu yönetmelik kapsamında 

kullanılmak üzere alınan destek tutarını Birliğe geri ödemekle yükümlüdür. 

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar  

Madde 11 – (1) Projenin yürütülmesi sırasında bu yönetmelikte ya da yürürlükteki 

mevzuatta bulunmayan hususlarla karşılaşılması durumunda, konu Encümen tarafından 

karara bağlanır.  

Yürürlük  

Madde 12 –(1) Bu yönetmelik, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 13 –(1) Bu yönetmelik hükümlerini Birlik Müdürü yürütür. 


