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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –15/2/2011 tarihli ve 27847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerinde ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “Adnan Menderes” ibarelerinden önce gelmek üzere “Aydın” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün belirleyeceği bir
müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/2/2011
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

27847
İçindekiler 44. Sayfadadır.
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Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl
Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Müdür, Laboratuvarın amaçları konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi kendisine yardımcı
olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/8/2014

29100

—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE-RUSYA İŞBİRLİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya
İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama
ve Araştırma Merkezini (TURUSİA),
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye ve Rusya arasında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak; bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamak; ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.
b) Tarihsel süreçte Gelibolu’da gurbet yaşayan Rus mültecilerin Türkiye’deki yaşamları
üzerine araştırmalar yapılması; Türkiye ve Rusya arasında mevcut ve gelişme potansiyeli bulunan işbirliği konularının araştırılması, bu konularda yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış belge
ve eserleri toplayarak bir dokümantasyon merkezi oluşturulması; bilimsel yayın, toplantı ve
etkinliklerin gerçekleştirilmesi; bilim, kültür, eğitim, ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik projelerin hazırlanması ve uygulanması da merkezin amaçları arasındadır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye çalışmaları düzenlemek; eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında kurslar ve yarışmalar düzenlemek; özel veya
resmi kurum ya da kuruluşlardan gelecek talepler doğrultusunda projeler, raporlar hazırlamak;
projelerle ilgili araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak. Belirtilen bu etkinliklere katılmak,
bunları desteklemek ve yürütmek. Araştırma, uygulama ve proje sonuçlarını Türkiye, Rusya
ve dünya kamuoyuna duyurmak.
b) Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında mevcut işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine ve geliştirilmesine; ekonomik, bilim ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Ticari ve ekonomik konularda karşılıklı ya da ortak yatırımları amaçlayan kurum ve
kuruluşlara projeler yoluyla akademik destek sağlamak. İşbirliği potansiyeli bulunan alanları
hedefleyen yuvarlak masa toplantılarıyla sektör temsilcilerinin buluşturulmasına katkıda bulunmak.
c) Öğrencilerin ve araştırmacıların merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmalarını desteklemek; bu süreçlere işbirliği anlaşmaları ve protokoller yoluyla katkıda bulunmak; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında işbirliğini geliştirmeye katkısı olacak uygulamalı çalışmaları ve karşılıklı ziyaretleri destekleyerek, bunlara imkan sağlamak.
ç) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak;
sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, arşiv ve kitaplık oluşturmak.
d) İşbirliğinin geliştirilmesi amaçlanan bilimsel ve ekonomik alanlarda, kamu veya özel
sektörün her düzeydeki personelinin karşılıklı eğitimler alabilmesi için kurs, seminer, staj ve
benzeri faaliyetlere imkân sağlamak.
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki amaç ve hedef benzerliği bulunan merkezlerle, eğitim-kültür-sanat ve teknoloji kurumları ile işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar
düzenlemek; üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını hayata geçirmek; ortak projeler, araştırmalar ve sergiler geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.
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f) Gelibolu’nun Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından önemini ve dünyaya verdiği barış
mesajını uluslararası platformlarda tanıtmak; Türkiye ve Çanakkale’de Gelibolu’daki tarihsel
geçmişteki Türkiye-Rusya toplumları arasındaki insani dayanışma örneğini tanıtan ve açıklayan
etkinlikler düzenlemek. Böylece Rusya ve Türkiye toplumları arasında tarihsel süreçte yaşanan
işbirliği ve dayanışma örneklerini öne çıkaran etkinlikler yoluyla iki toplumun birbirini yakından tanıması için fırsatlar oluşturmak.
g) Türkiye ve Rusya’da karşılıklı olarak kültürel, turistik kaynak ve çekicilikleri tanıtmak; iki ülke arasında turizmi geliştirmeyi amaçlayan araştırma gezileri ve etkinlikler düzenlemek.
ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.
Merkez müdürü ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten merkez müdürü yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil
tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni bir
müdür görevlendirilir.
(2) Merkez Müdür Yardımcısı: Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Merkez Müdürünün teklif edeceği altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç yardımcısı bulunur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Merkez Müdürünün
bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekalet eder. Merkez
Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.
(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin
çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.
ç) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
e) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da
dâhil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite
öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Merkez Müdürünün
teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.
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(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Merkez müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organdır.
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirler.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirler.
ç) Proje konularını tespit eder.
d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vererek, Merkez Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirir ve birimlere ait çalışma
esaslarını inceleyip onaylar.
e) Araştırma Merkezinin yıllık faaliyet raporunu hazırlar.
f) Merkez Danışma Kurulu üyelerini seçer; Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilme
ve üyeliğe son verme, Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.
Merkez danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve
Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin
faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri
halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere
toplam onbeş kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez
Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.
(2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneriler geliştirmek, destek sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık 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 karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUYAM) YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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 Kanununun 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) İktisadi İşletme: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesini,
c) Merkez (HUYAM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, çalışma alanları ile ilişkili konularda eğitim veren
enstitü ve fakülte öğrencileri ile öğretim elemanlarına uygulama ve araştırma imkânı sağlamak,
bölgede hayvancılıkla ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektör çalışanlarına eğitim vermek,
bu kurumlarla birlikte uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgede bu alanda faaliyette bulunan işletmelerde hayvansal üretime yönelik Ar-Ge
çalışmaları yapmak,
b) Bölgede bu alanda faaliyette bulunan işletmelerde yan ürün olarak üretilen ürünlerin,
hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak ekonomik ve katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak,
c) Üretime ayrılan alanlar ve tesisler ile kurulacak birimlerde hayvansal üretim gerçekleştirmek,
ç) Bölge koşullarına uygun hayvan türlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma yapmak,
d) Hayvancılıkta suni tohumlama, embriyo transferi ve klonlama gibi biyoteknolojik tekniklerin Ar-Ge çalışmalarına ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak,
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e) Genomik çalışmalar yapmak,
f) Birim hayvan başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
g) Konya ili başta olmak üzere bölge ve ülkenin hayvan yetiştiriciliği politikalarına yön
verilmesine katkı sağlamak amacıyla ekonomik analizler yapmak ve öneriler geliştirmek,
ğ) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek eğitim, araştırma ve geliştirme projelerine
materyal ve hizmet sağlamak,
h) Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilgili programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,
ı) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini kamu ve özel kuruluşlara iletmek,
i) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge yetiştiricilerine
önderlik etmek,
j) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları
düzenlemek,
k) Hayvancılık alanında ulusal ve uluslararası faaliyette bulunan kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşları ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
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, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından en fazla iki
kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Üniversite üst yönetimine sunmak,
d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
e) KGTÜ-HUYAM çalışmaları usul ve esaslarının belirlendiği yönergeyi hazırlamak,
Rektörlüğe sunmak,
f) Üniversite üst yönetimi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilecek dört kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim
Kurulu üye sayısının iki katı kadar adayı Rektörlüğe önerir. Rektör, bu isimler arasından dört
üyeyi Mütevelli Heyet Başkanlığı onayı ile üç yıllığına görevlendirir. Görevi biten üye aynı
usulle yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir, olağanüstü olarak da
Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısı salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda yapılması gereken görevlerin icrası için plan
ve programlar yapmak,
b) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim
ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,
c) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,
ç) Merkezin yıllık bütçesini yapmak,
d) Bütçe ve döner sermaye kaynakları ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcanmasına yönelik önerilerde bulunmak,
e) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,
f) Merkezin ve Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet gösterecek üretim komisyonu ile eğitim ve araştırma komisyonlarını teşkil etmek,
komisyonların raporlarını karara bağlamak için Rektörlüğe sunmak,
g) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek,
ğ) Merkezin ve Yönetim Kurulu çalışmalarının ayrıntılarını KGTÜ-HUYAM Çalışma
Usul ve Esasları Yönergesi ile belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunun belirlediği Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilecek iki kişi ile KGTÜ İktisadi İşletmesinden bir kişi ve hayvancılık alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan işletmelerde
yönetici konumunda olan kişilerden üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu Müdürün teklifi ve Rektörlüğün davetiyle yılda en az 2 kez toplanır. İhtiyaç durumunda aynı usulle toplantıya çağrılabilir.
(4) Danışma Kurulu sektörün sorunlarını bilen kişilerden oluşur ve Merkezin çalışmaları
ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
Gelirler
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler Rektörlükçe belirlenen Üniversite hesaplarına yatırılır.
(2) Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile
belirlenecek oran ve şekillerde faaliyetlere katkı sağlayan personele ödeme yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini KGTÜ
İktisadi İşletme Müdürüne devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitenin ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu kararları ve Mütevelli Heyet
kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MCBÜ-SEM) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (MCBÜ-SEM): Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Yönetim Organları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı
tüm alanlarda veya bunların dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını hayata geçirmek, ilgili standartlar çerçevesinde personel belgelendirme ve diğer belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, danışmanlık hizmetleri ve proje hizmeti vermek, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, her türlü eser yayını ve sınav organizasyonları
yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve sosyal etkinlikler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine, toplumun bilgiye ulaşmasına ve
toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Her türlü eğitim programını yüz yüze ve uzaktan düzenlemek, konuya özel paket
programlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim
fuarları ve bunlarla ilgili sertifika programları düzenlemek ve bu tür etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak,
b) Üniversite, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen alanlarda kurs, seminer, sınav organizasyonu, konferans, sempozyum, sosyal etkinlikler, eğitim programları, sertifika programları gibi etkinlikler düzenlemek ve belgelendirmek,
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c) Gerçek ve tüzel kişilere merkezin faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
sunmak, protokoller yapmak ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak, bilimsel, sosyal ve ekonomik konular ile ilgili projeler hazırlamak, bunlarla ilgili her türlü mali teklifler hazırlamak,
sözleşmeler yapmak, ihalelere katılmak ve ilgili tüm süreçleri gerçekleştirmek,
ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yayınlar hazırlamak,
d) Mesleki, teknik, kişisel gelişim ve diğer alanlarla ilgili akreditasyon gerekliliklerini
yerine getirmek, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, sınavlar yapmak, eğitimler vermek, belge, sertifika ve katılım belgesi düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri düzenlemek,
e) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen, TS EN ISO/IEC
17024 uluslararası ilgili standartlara dayanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge,
sertifika, katılım belgesi vermek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,
f) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartlarına yönelik çalışmalar geliştirmek,
g) Gerek görüldüğü durumlarda Merkezin düzenlemiş olduğu eğitim ve sertifika programlarını Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak geliştirmek, sınav yapmak, belgelendirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak ve konu ile ilgili her türlü işlemi yürütmek,
ğ) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Merkez Yönetim
Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında müdür
yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi
sona erer.
(3) Müdür, Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapar. Merkez Yönetim
Kurulunun aldığı kararları uygular. Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlar. Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlarla iletişim kurar ve çalışmalar yapar. Merkezin faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde
yeni birimlerin kurulmasını Yönetim Kuruluna sunar. Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenler.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere 5 kişiden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev
süresi üç yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim
Kurulu, Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır. Merkezin hangi hizmetleri vereceğini
ve yapacağı tüm etkinlikleri tespit eder, duyurulmasını sağlar. Eğitim hizmetleri sürekli olup,
mesai saatleri dışında, resmi tatillerde ve yaz aylarında da devam edebilir. Yönetim Kurulu,
hizmet alacak kişi ve kuruluşların eğitim ücretlerini ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları
doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri tespit eder.
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(2) Yönetim Kurulu; bu Yönetmelikte anılan programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.
(3) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde yeni birimlerin kurulmasını karara bağlayarak, Rektörün onayına sunar.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından belirlenen fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarından birer tane olmak üzere toplam üç temsilci ile yine Müdür tarafından davet edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri
üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle
ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu
ile karar alır.
(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir,
öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal
Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri veya Üniversitenin aylıklı ve devamlı
statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/6/2015

29401
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan
kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Dekan: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
ç) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken
çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,
d) Fakülte: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ğ) Komisyon: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyonunu,
h) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil derslerini,
ı) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
j) VEHİP: Veteriner hekimliği intörn programı, Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretimin
dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarında uygulanan programı,
k) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim süresi ve dönemleri
MADDE 5 ‒ (1) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir
ve güz ile bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.
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(2) Fakültenin eğitim-öğretim dönemleri; her bir yarıyılı en az on dört haftadan oluşan
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıl derslerini ve dokuzuncu ve onuncu yarıyıl VEHİP derslerini kapsar.
Eğitim-öğretim programı ve haftalık ders programlarının düzenlenmesi
MADDE 6 ‒ (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara
dağılımı ve yapılacak değişiklikler, anabilim dalı/dallarının ve ilgili bölümün önerisiyle Fakülte
Kurulu tarafından düzenlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.
(2) İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj,
uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava
hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri etkinlikler
yer alabilir.
(3) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin
yarıyıllara dağılımı, yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca
düzenlenerek Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili
kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca
düzenlenerek ilan edilir.
(4) Eğitim-öğretim programındaki toplam ders kredisi AKTS’ye ve Yükseköğretim Kurulunca diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen
kredi aralığına uygun olarak 300’dür.
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, bütün öğrenciler
için verilen zorunlu ortak derslerdir. Ayrıca öğrenciler isteğe bağlı olarak beden eğitimi ve
güzel sanat dallarındaki derslerden birini seçmeli ders olarak alabilirler. Bütün bu dersler en
az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.
(6) Haftalık teorik ve uygulama ders saatleri ve sayıları Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Dekanlıkça haftalık program yapılarak ilan edilir. Gerekli durumlarda Fakülte Kurulu kararı ile dersler Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
Akademik takvim
MADDE 7 ‒ (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en
geç Mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Senatoya sunulur.
Kayıt şartları ve işlemleri
MADDE 8 ‒ (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) İlgili öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış
olmak.
c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin kılavuzunda belirtilen
belgeleri getirmek.
(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri
aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem
yapılır.
(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığı anlaşılırsa ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma
dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.
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Kayıt yenileme ve dondurma
MADDE 9 ‒ (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek,
ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.
(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında
yer alan derslere kaydını yaptırmış olur.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç
kayıt süresi içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
(4) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve
belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı bir veya iki yarıyıl için dondurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri
Ders türleri
MADDE 10 ‒ (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında aşağıda belirtilen dersler
okutulur:
a) Zorunlu dersler; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin mutlaka almakla
yükümlü olduğu derslerdir.
b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleridir. Bu dersler ile ilgili düzenlemeler
ve işlemler Senato kararları doğrultusunda yapılır.
c) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek
aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından
seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli derslerden hangilerinin açılacağı Fakülte Kurulunda görüşülerek Senato tarafından kararlaştırılır.
Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci için açılacağı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir. Seçmeli
dersler yabancı dilde de açılabilir.
ç) VEHİP eğitimi; öğrencilerin veteriner hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen
eğitimler olup VEHİP ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.
d) Ortak seçmeli dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde belirtilen beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki dersler olup öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler. Ortak seçmeli derslerin kayıt işlemleri, hangi sınıfta okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konuları Fakülte
Kurulunda görüşülerek Senato tarafından kararlaştırılır.
Staj
MADDE 11 ‒ (1) Fakülte öğrencilerinin yapacakları stajlar, Senato tarafından alınan
esaslar çerçevesinde belirlenir. Bu esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen
komisyon hazırlar; Fakülte Kurulu ve Senato onaylar.
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(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında altıncı yarıyılını tamamlayan öğrenciler dokuzuncu yarıyılın başlangıcına kadar, ders ve sınav dönemlerinin dışında, Fakülte içinde, başka
bir kurumda veya mesleki çalışma alanlarında toplam 40 işgünü staj yaparlar.
(3) Öğrenciler staj sonunda hazırlayacakları bir raporu Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu
aracılığıyla komisyona sunar. Komisyon bu raporları inceler ve yapacakları değerlendirme sonucunda öğrenciyi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrenciler
stajı tekrarlamak ve değerlendirmeyi başarmak zorundadır.
Derslere devam
MADDE 12 – (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır.
Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Tekrarlanan derslerde
önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci için bu sınavlara girmek kaydıyla derslere devam şartı aranmaz. Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından final sınavları
öncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. Devam denetimi dekanlıkça belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılır.
Ders alma
MADDE 13 ‒ (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya
başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla ön şartlı dersler hariç, bulunduğu yarıyıl derslerinden
de alır. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız ve
devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak danışmanı ile birlikte
karar verir.
b) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği ders toplamı haftalık 40 saati geçemez. Öğrencinin başarısız olduğu ancak devam şartını yerine getirdiği dersler, haftalık ders saati hesaplamalarında dikkate alınmaz.
c) Kayıt dondurma, uzaklaştırma veya başarısızlık nedeniyle dönem kaybeden veya
ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst
yarıyıldan/yıldan ders alamazlar.
ç) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci o dersten muaf sayılır.
d) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.
Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda
bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.
e) Bazı dersleri almak için Fakülte Kurulunca ön şart belirlenebilir.
Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi
MADDE 14 ‒ (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,
muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
b) Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına,
devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı
olan öğrenciler girebilir.
c) Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen
veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı final
sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.
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ç) Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere güz ve bahar
yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Eğitim-öğretim programındaki
tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi
kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde
belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine
getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan
öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde
belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu
(AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders
sınav hakkı tanınmaz. Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve yaz stajı gibi uygulamaları
tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.
d) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kaydolan öğrenciler
için öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı açılabilir. Bu
sınav ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
e) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır.
Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara giremeyen
öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler,
ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak
yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların
nasıl değerlendirileceğine dersi veren ilgili öğretim üyesi/üyeleri karar verir. Yazılı dışında yapılacak sınavların hangi yöntemle yapılacağı sınav takviminden on beş takvim günü öncesinden
Dekanlığa bildirilmek ve ilan edilmek zorundadır.
(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan
en az yedi takvim günü öncesinden ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde
girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.
Öğrenci girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilerek sınavı geçersiz
sayılır. Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar milli ve dini bayramlar
dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Aynı günde bir yarıyıl programında yer alan
derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır. Komisyon tarafından Fakülte bünyesinde yapılan
sınavlarda uygulanacak esaslar hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe
girer. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte bünyesinde yapılan sınavların sesli ve/veya görüntülü olarak kayıt altına alınmasına karar verebilir.
(4) Dersi okutan öğretim elemanı ve dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler
sınavların yürütülmesinden eşit derecede sorumludur.
(5) Ara sınav sonuçlarının final sınavları başlamadan en az on beş gün önce, final sınavı
sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ve otomasyon sistemine girilmesi gerekir. Tüm sınav sonuçlarının, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilmesi zorunludur. Öğretim elemanları aynı süreler
içinde sınav evrakını da Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek zorundadır.
Sınav notuna itiraz
MADDE 15 ‒ (1) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyonuna işlenip ilan edildikten
sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.
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(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş işgünü içerisinde dekanlığa/ilgili birim müdürlüğüne maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine sınav
evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir; maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en
geç beş işgünü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak ilgili öğrenciye
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.
(3) Dersin sorumlusu olan öğretim üyesi veya öğretim elemanının; sınav notunda maddi
hata olduğunu tespit etmesi halinde dilekçe ile ilgili birime müracaat ederek sınav sonuçlarının
ilanından itibaren en geç beş işgünü içerisinde söz konusu hatayı bildirmesi gerekir. İlgili birim
not düzeltme ilgili dilekçeleri bir üst yazı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirir. Bu tarihten sonra not düzeltmeleri yapılamaz.
Sınavlarda kopya
MADDE 16 ‒ (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım
edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.
Ders başarı notu
MADDE 17 ‒ (1) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin
ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.
(2) Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 50 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının
toplamı aşağıdaki tabloya göre harf notu ve katsayısı olarak derecelendirilir.
(3) Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler
diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak
girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Herhangi bir dersten yapılacak aktivitelerin başarı notuna katkısı ilgili yönetim kurulu kararı
alınarak birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(4) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun,
tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir.
(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar
göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir.
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a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.
b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.
c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.
ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.
d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.
(6) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması
2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı
olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o
dersin ağırlıklı notudur.
(2) YANO; öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının
aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya
daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. YANO her yarıyıl
için o yarıyıl sonunda hesaplanır.
(3) GANO; öğrencinin fakültede eğitim-öğretime başlamasından itibaren aldığı bütün
derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler GANO
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.
Başarı denetimi ve ders tekrarı
MADDE 19 ‒ (1) Bir dersten; AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD notlarından
birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
(2) Öğrencinin bir programda üst sınıftan ders alabilmesi için o eğitim-öğretim yılının
bahar dönemi sonunda en az 1,80 Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlaması gerekir. Genel akademik
başarı not ortalaması 1,80’in altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 1,80’e yükseltebilmek
için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan sekiz yıl içinde bitirmek zorundadır. Bu süre
içerisinde öğrenimlerini tamamlayıp mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt
dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak, Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.
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Kayıt silme ve sildirme
MADDE 21 ‒ (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülteden kaydının silinmesi talebinde bulunulması.
Kayıt dondurma
MADDE 22 ‒ (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye bir yarıyıl veya bir
öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce katkı payı ödenmiş
ise iade edilmez.
(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması
gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite
hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak
başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması.
d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili
yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi.
e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.
f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması.
g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin
ortaya çıkması.
Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi
MADDE 23 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Fakülte ile Üniversitenin
diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.
Diplomalar
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için eğitim-öğretim
programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması ve stajını
tamamlamış olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında, ilk dört
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yarıyılında öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular
herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Fakültesi Diploması ve diploma eki almaya hak kazanırlar.
(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar, Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar bir yıl içinde düzenlenir.
Mezuniyet tarihi ve derecesi
MADDE 25 ‒ (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son
günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler;
tek ders sınavında başarılı oldukları veya ilgili çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte
mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.
Yarıyıl onur öğrencileri
MADDE 26 ‒ (1) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak
kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve YANO’su
AA olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi, AB olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi
olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi
olduğunu gösterir bir belge verilir.
Diploma onur öğrencileri
MADDE 27 ‒ (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış
ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması AA olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi olarak,
AB olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde
belirtilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/9/2018 tarihli ve
30545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 21/7/2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış
olan öğrenciler 29 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.
Yürürlük
MADDE 30 ‒ (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—————

8279

8280
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden:

İlan olunur.

8584/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

8602/1-1
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

8580/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

—————

8503/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma
Merkezi (HUYAM) Yönetmeliği
–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
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.

1
2
2
6
9
11
12

21
22
24
32

