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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1997 tarihli ve 23016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Merkez Müdürü, merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar

yapmış, kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 (iki) yıl için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi

dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini

ihtiyaç halinde ikisini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı

zaman, Müdür Yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla süremez.

Bu durumda yeni bir Merkez Müdürü, Rektör tarafından usulüne göre görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Kasım 2018
PAZARTESİ

Sayı : 30586



Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe

ve İngilizce Tıp Programında yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngi-

lizce Tıp Programında yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Alt kurullar: Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunun altında oluşturulan Program De-

ğerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliş-
tirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurullarından her birini,

c) Başkoordinatör: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısını,
ç) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
e) Ders Kurulu: Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı

anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış dersler grubunu,
f) Ders Kurulu Başkanı: Koordinatörler tarafından ilgili ders kurulunda görevli öğretim

üyeleri arasından görevlendirilen öğretim üyesini,
g) Dönem: En az 28 haftadan oluşan altı eğitim-öğretim yılının her birini,
ğ) Dönem Koordinatörü: Mezuniyet öncesi eğitim programlarının hazırlanmasından ve

uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,
h) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Ku-

rulunu,
j) İletişim Becerileri Kurulu (İBK): Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında ve-

rilen iletişim becerileri derslerinin içeriğini takip eden, yeniden düzenlenmesine yönelik çalış-
malar yapan kurulu,

k) Koordinatörler Kurulu: Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şe-
kilde yürütülmesi ve koordinasyonu için oluşturulmuş kurulu,

l) Müfredat Geliştirme Kurulu (MÜGEK): Fakülte tarafından eğitim-öğretim faaliyet-
leri sırasında verilen derslerin içeriğini takip eden, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar
yapan kurulu,
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m) Öz Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini de-
ğerlendiren kendi iç mekanizmalarını harekete geçiren, gerektiğinde yeni düzenlemelerin ya-
pılmasında ve planlanmasında önerilerde bulunan kurulu,

n) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu: Fakültenin mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim
ve öğretim faaliyetleri sırasında yapılan sınav, staj, intörnlük ve benzeri gibi süreçlerin ölçme
ve değerlendirme açısından denetimini ve planlamasını yapan kurulu,

o) Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu: Fakültenin eğitim-öğretim
programını, elde ettiği geri bildirimler aracılığı ile değerlendiren ve genel stratejik planlama
yapan kurulu,

ö) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
r) Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü: Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim faaliyetleri

ile tıpta uzmanlık eğitimi programlarının eşgüdümünden sorumlu dekan yardımcısını,
s) Staj/Eğitim Sorumlusu: Anabilim Dallarının Stajdan/Eğitimden Sorumlu öğretim

üyesini,
ş) Tıp Eğitimi Kurulu: Dekanın başkanlığında Dekan Yardımcıları, Tıp Eğitimi ve Bi-

lişimi Anabilim Dalı Başkanı, Başkoordinatör, Alt Kurul Başkanları (Ölçme ve Değerlendirme
Kurulu, Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu,
İletişim Becerileri Kurulu), Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, öğrenci değişim programları
koordinatörleri, Koordinatörler Kurulu üyeleri, anabilim dalları staj/eğitim sorumlularından
oluşan kurulu,

t) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi dönem geçme esasına dayalı

olarak her biri bir ders yılını kapsayan İngilizce hazırlık sınıfı hariç 6 yıldır. Her eğitim-öğretim
yılı en az 28 haftadan oluşmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından
belirlenir. Tıp Fakültesi programlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına ba-
kılmaksızın azami eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, program süresine ve azami eğitim-öğretim
süresine dahil değildir.

(3) Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrencilerin maze-
retleri nedeniyle devam edemedikleri süreler azami eğitim-öğretim süresine dahil edilmez.

(4) Azami eğitim-öğretim süreleri sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen
öğrencilere YÖK ve Senatonun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili, Türkçe Tıp Programında Türkçedir. İngilizce

Tıp Programında ise Dönem I, II ve III’te İngilizce, Dönem IV, V ve VI’da Türkçe-İngilizce
karma olarak yapılır. Dönem IV ve V stajlarında ölçme ve değerlendirme Türkçe yapılır. Yabancı
uyruklu öğrencilerden Türkçe Tıp Programına kayıt yaptıran öğrenciler Dönem I’e başlayabilmek
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için İngilizce Tıp Programına kayıt yaptıran öğrenciler ise Dönem IV’e başlayabilmek için
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitü-
sünden ileri düzeyde (C1 düzeyinde) Türkçe bildiklerini belgelemek zorundadır. Türkçe ye-
terlilik şartını sağlayamayan öğrencilere, gerekli şartın sağlanabilmesi için 1 yıl süre verilir.
Bir yılın sonunda yeterlilik şartını sağlayamayan öğrenciye 1 yıl daha süre verilir. İkinci yılın
sonunda Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmayan öğrencinin (Türkiye Bursluları hariç), Üni-
versiteden ilişiği Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

(2) Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programında İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur. İngi-
lizce muafiyet sınavını başaranlar doğrudan Dönem I’e kayıt yaptırabilirler.

(3) Hazırlık sınıfına kayıt olan Tıp Fakültesi öğrencileri, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe, 21/8/2017 tarihli ve 30161
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine ve Senato kararlarına tabidirler.

(4) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında
veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda Dönem I, II ve III’te okutulan
zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

Eğitim-öğretim programı
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordi-

nasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürütülür. Bu koordinasyon Dönem I,
II ve III’te “Ders Kurulları” ve ön şartsız dersler (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca önerilen ortak zorunlu ve seçmeli dersler) şeklinde uygulanır. Dönem I, II ve
III’te ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. Dönem IV ve V’de
eğitim-öğretim “Teorik ve pratiğe dayalı stajlar/staj blokları” şeklindedir. Dönem VI ise pratiğe
dayalı stajlardan oluşan “Aile Hekimliği” dönemidir. Dönem IV, V ve VI’da her staj/staj bloğu
bir derstir.

(2) Her eğitim-öğretim yılının sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılının eğitim-öğretim
programı; Ders Kurulları başkanları ile birlikte Dönem Koordinatörlerince en geç Mayıs ayı
sonuna kadar hazırlanıp, Tıp Eğitimi Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Dekanlığa
sunulur. Program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 9 – (1) Fakültede Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi üç kademede yapılır:
a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem I, II ve III; Temel Tıp ve Klinik Bi-

limleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders, eğitim modülü ve la-
boratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem IV ve V, Klinik Tıp Bilimlerinde
uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan/staj bloklarından oluşan dönemlerdir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Dönem VI, Klinik Tıp Bilimlerinde anabilim dalı başkanı
ve staj/eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak 12 ay süren eği-
tim-öğretim dönemidir.

Öğrenci işlemleri
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde be-

lirtilen süreler içinde ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaparlar. Ders kaydının ta-
mamlanabilmesi için varsa mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve danışman/Dönem
Koordinatörü onayı gereklidir.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam
edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğ-
renim süresinden sayılır.
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(3) Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ilgili döneme ait katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile kayıtlarını akademik takvimde belirtilen kayıt yeni-
leme süresi içinde yapmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(4) Mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olup Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya
kaydı silinen öğrencilerin o yarıyıla ait ödedikleri ücret iade edilmez.

Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders muafiyetine akademik

takvimde belirtilen ders kayıtlarının son gününe kadar başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet
talebinde bulunması halinde, ilgili anabilim dalının görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim
Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını
ve hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Diğer hususlar için Gaziantep Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş
MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesine yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversi-

tenin ilgili yönetmelik, yönergeleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Amaçlı Kurullar

Tıp Eğitimi Kurulu
MADDE 13 – (1) Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi Tıp Eğitim Kuru-

lunca sağlanır. Tıp Eğitim Kurulu mevcut üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar
salt çoğunluk ile alınır. Koordinatörler ve yardımcıları üç eğitim-öğretim dönemi için Dekan
tarafından görevlendirilir. Koordinatör, her ders kurulu için ilgili ders kurulunda görevli öğretim
üyeleri arasından birini ders kurulu başkanı belirler. Ders Kurulu Başkanı, bulunduğu ders ku-
rulunda ders programının nitelik ve nicelik yönünden düzenlenmesinde, program dahilinde bu-
lunan modül ve panellerin yürütülmesinde, devam düzeninin sağlanmasında, ders kurulu sına-
vının hazırlanması, uygulanması ve sınav sonucunun değerlendirilmesinde koordinatörle iş-
birliği içinde çalışır.

Alt kurul
MADDE 14 – (1) Tıp Eğitimi Kurulunun alt kurulu olan Program Değerlendirme ve

Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İle-
tişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurulundan her biridir.

a) Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu: Fakültenin eğitim-öğretim
programını, elde ettiği geri bildirimler aracılığı ile değerlendirir ve genel stratejik planlama
yapar.

b) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu: Fakültenin mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim-öğretim
faaliyetleri sırasında yapılan sınav, staj ve intörnlük gibi süreçlerin ölçme ve değerlendirme
açısından denetimini ve planlamasını yapar.

c) Müfredat Geliştirme Kurulu (MÜGEK): Fakülte tarafından eğitim-öğretim faaliyet-
leri sırasında verilen derslerin içeriğini takip eder, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar
yapar.

ç) İletişim Becerileri Kurulu (İBK): Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında ve-
rilen iletişim becerileri derslerinin içeriğini takip eder, yeniden düzenlenmesine yönelik çalış-
malar yapar.
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d) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürü-
tülmesi ve koordinasyonu için oluşturulmuş kuruldur. Dekan, dekan yardımcıları, Tıp Eğitimi
ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı, başkoordinatör ve ona bağlı olarak görev yapan dönem
koordinatörleri ve yardımcıları, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, Tıp Fakültesi öğrenci tem-
silcisi ve ilgili dönem öğrenci temsilcilerinden oluşur.

Öz Değerlendirme Kurulu (ÖDK)
MADDE 15 – (1) Kurul üyeleri Dekan tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından

görevlendirilir. Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirir, kendi iç mekanizma-
larını harekete geçirerek, gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılması ve planlanmasında De-
kanlığa ve Tıp Eğitim Kuruluna önerilerde bulunur.

Staj/eğitim sorumlusu
MADDE 16 – (1) Staj/eğitim veren anabilim dalındaki öğretim üyelerinden biri, ana-

bilim dalı başkanı tarafından staj/eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj/eğitim sorum-
lusu, Dönem Koordinatörüyle işbirliği halinde çalışır ve stajın/eğitimin programa uygun şekilde
yürütülmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Devam Mecburiyeti ve Sınavlar

Dersler
MADDE 17 – (1) Tıp doktorluğu öğretim programında her dönem bir sonraki dönemin

ön şartıdır. Bir dönemdeki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez
ve ders alamaz. Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü dersler, seçmeli dersler ve dördüncü
dönemde alınan dört haftadan kısa süreli stajlar ön şartsız derslerdir. Dönem I öğrencileri ortak
zorunlu dersleri almak zorundadır. Ayrıca, eğitim-öğretim döneminde açılan ortak seçmeli ders-
lerden de en az iki adet almak zorundadır.

(2) Dönem I ve II’de YÖK tarafından önerilen 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasına göre tanımlanan ortak zorunlu ve ortak seçmeli derslerden başarısız olan öğ-
renciler, bir üst döneme devam eder. Ancak Dönem IV’e başlamadan önce bu derslerin sınav-
larına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler ile ortak seçmeli dersleri ba-
şarmış olmak Dönem IV’e başlamanın ön şartıdır. Aile hekimliği dönemine başlayabilmek için
Dönem IV ve V’in tüm stajlarından başarılı olmak şarttır.

Devam mecburiyeti
MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te yer alan ders kurullarının her biri kendi içeri-

sinde değerlendirilir. Bu ders kurullarındaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretli
dahi olsa katılmayan öğrenci o ders kurulundan 0 (sıfır) notu alır ve sınava giremez. Bir ders
kurulunda, 10 (on) saat ve üzeri pratik dersi bulunan anabilim dalına ait pratik ders saatlerinin
toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin o ders kurulundaki
ilgili anabilim dalına ait teorik ve pratik notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda,
10 (on) saatten daha az pratik dersi bulunan anabilim dalına ait pratik derslerden, iki ders saatine
mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin o ders kurulundaki ilgili anabilim dalına ait pratik
notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

(2) Ders/stajlarda pratik derslere (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik
çalışmalar ve benzeri.) devam zorunludur.

(3) Dönem IV, V ve VI’da stajların %20’sinden fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan
öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, yılsonu bütünleme

sınavı, staj sonu bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınav türlerine
ilişkin esaslar şunlardır:
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a) Ara Sınav: Dönem I, II ve III’te her ders kurulu sonunda veya yıl boyu okutulan ders-
lerin yıl içerisinde yapılan şekillendirici (anlık sınav, olgu temelli değerlendirme, pratik sınav,
modül ve benzeri.) ve değerlendirici sınavlardır.

b) Yılsonu Sınavı: Son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün
sonra yapılan ve bütün dersi veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

c) Yılsonu Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için aynı
sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan çoklu değerlendirme yöntemlerinden
oluşan (en az iki yöntem olmak üzere; yazılı, sözlü, hasta başı, olgu temelli değerlendirme,
OSCE ve benzeri.) sınavdır.

d) Staj Sonu Bütünleme Sınavı: Staj sonu sınavının bir veya daha fazlasından başarısız
olan öğrenciler için ders yılı son stajının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan ve tarihleri
Dekanlık tarafından açıklanan sınavdır. Dönem V öğrencisi süre kaybına uğramamak amacıyla
kaldığı stajın bütünleme sınavına bir sonraki grubun final sınavı ile birlikte girebilir.

e) Mazeret Sınavı: Öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması ha-
linde veya geçerli sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü
halinde giremediği herhangi bir ara sınavı, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı için yapılan sınavdır.
Öğrencilerin giremediği ara sınavlar ve yılsonu/staj sonu sınavı için mazeret sınavı hakkı verilir.
Bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafın-
dan çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğ-
rencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan
(yılsonu bütünleme sınavı hariç) mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu süresi devamdan
sayılmaz. Sadece mazeret sınav hakkı verilmesi için kullanılır. Mazeret sınavları için ikinci bir
mazeret sınavı verilmez. Öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş işgünü içeri-
sinde Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Ara sınavlar ve yılsonu/staj sonu dışındaki hiçbir sınav
için mazeret sınavı verilmez. Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğren-
ciler için tekrar mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav şekli

MADDE 20 – (1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı (test/ klasik) veya hem sözlü hem yazılı)
ve pratik/uygulama (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı, uygulamalı, hasta başı ve benzeri.)
olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve Tıp Eğitimi Kurulu
tarafından birlikte planlanır. Bu süreç her eğitim-öğretim yılının sonunda değerlendirilerek bir
sonraki yılın ölçme değerlendirme yöntemleri anabilim dalı akademik kurul kararları ile Tıp
Eğitimi Kuruluna gönderilir. Pratik sınavı olan stajın pratik sınavına girmeyen veya 60 not ba-
rajını geçemeyen öğrencinin o staja ait teorik sınavının soruları değerlendirmeye alınmaz. Ders
kurulu sınavında, anabilim dalına düşen soru sayısı kuruldaki ders ağırlığına göre belirlenir.

(2) Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları ilgili anabilim dalı tarafından yapılır. Bu
sınavların %80’i çoklu değerlendirme yöntemlerinden, %20’si anabilim dalı akademik kurulu
tarafından oluşturulan ve Fakülte Kurulunca onaylanan klinik performans değerlendirme öl-
çeğinden alınan puandan oluşur. Staj amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda, her sınavda
çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerinden (yapılandırılmış klinik sınav, mini klinik sınav,
çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, proje, portfolyo ve ben-
zeri.) en az ikisi kullanılır.
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Sınavların düzenlenmesi
MADDE 21 – (1) Sınav programı, akademik takvim çerçevesinde Tıp Eğitimi Kurulu

tarafından, Koordinatörler Kurulu değerlendirmeleri ve önerileri doğrultusunda tespit edilir ve
Dekanlık tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zo-
runlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değişti-
rilebilir. Sınavlar, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Yürütme Esasla-
rında tanımlandığı şekilde yürütülür.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerliliği
MADDE 22 – (1) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün

ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve 0 (sıfır) notu alır.
Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa
dahi geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği
belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kop-
ya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan 0 (sıfır) notu alır ve
başarısız olmuş sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 23 – (1) Dönem Koordinatörü/Koordinatör yardımcısı ve öğrenciler sınav ta-

mamlandıktan sonraki ilk üç iş günü içinde sınav sorularını değerlendirir. Bu değerlendirme
tamamlandıktan sonra öğrenciler ders kurulu sınav sorularına olan itirazlarını iki işgünü içeri-
sinde Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine “Sınav Soru İtiraz Formu”nu doldurarak yapar. Dekanlık
itirazları bir üst yazı ile ilgili Dönem Koordinatörüne iletir. Dönem Koordinatörü iki işgünü
içinde değerlendirme sonucunu Dekanlığa sunar. Dönem Koordinatörü ilgili öğretim üyesinden
itiraz edilen sınav sorusunun bilgi veya içerik açısından hatalı olup olmadığı yönünden değer-
lendirmesini talep eder. İlgili öğretim üyesi “Sınav Soru İtiraz Formu”nu tıbbi literatür desteği
ile Dönem Koordinatörüne sunar. Soru itirazlarının çözümlenmesi halinde Dönem Koordina-
törü, kanaatini içeren raporu bir üst yazı ile Dekanlığa iletir ve kararı uygular. Öğrenciler tara-
fından yapılan itirazların koordinatörlük tarafından çözümlenememesi durumunda Ölçme ve
Değerlendirme Kurulu iki işgünü içinde olağanüstü toplanarak sorunu değerlendirir ve aynı
gün kararını Dönem Koordinatörlüğüne ve Dekanlığa iletir. Dönem Koordinatörlüğü kararı
uygular.

(2) Sınav notuna yapılacak maddi hata itirazları, sınav sonucu ilan edildikten sonraki
üç işgünü içinde Dekanlığa yapılır. Maddi hata itirazlarında değerlendirmeler Dönem Koordi-
natörü veya Koordinatör Yardımcısı tarafından yapılır.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 24 – (1) Her türlü sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren birim arşivinde beş

yıl saklanır ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.
Notlar
MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu

dersler ve Üniversite genelinde açılan seçmeli derslerin değerlendirilmesi Gaziantep Üniver-
sitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Dönem VI
stajları ise başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Ara sınav notlarının ve sınav ağırlıklarının hesaplanması
MADDE 26 – (1) Ders kurulu sınavında, anabilim dalına düşen soru sayısı kuruldaki

ders ağırlığına göre belirlenir. Öğrenci bir ders kurulunda anabilim dalına düşen notun %50
sinden az alır ise ilgili anabilim dalına ait toplam notun %50’si ile öğrencinin aldığı not ara-
sındaki fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. Her bir ders kurulunun ağırlığı, ders
kurulundaki ders sayısının eğitim öğretim yılındaki toplam ders saatine oranı ile belirlenir. En
düşük not 0 (sıfır)’dır.
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Ara sınavlar not ortalaması
MADDE 27 – (1) Ara sınav not ortalaması, öğrencinin kurul ağırlıklarına göre hesap-

lanan ara sınav notlarının toplamı ile belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ma-
zereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu 0 (sıfır) olarak ka-
bul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre yapılır.

Başarı notu hesaplanması
MADDE 28 – (1) Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendi-

rilir. 0.5 ve üstü kesirler bir üst tam nota tamamlanır. Yılsonu başarı notu; ara sınavlar not or-
talamasının %60’ının, yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavı notunun %40’ının ilavesi ile bu-
lunur. Başarı notu en az 60 (CC)’dır. Başarılı sayılmak için yılsonu veya yılsonu bütünleme
sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir.

(2) Ancak, her ders kurulundan en az 60 (CC) puan almak şartıyla, ara sınav ağırlıklı
not ortalaması en az 75 (BB+) olanlar yılsonu sınavına girmeyebilirler. Bu kişiler yılsonu sı-
navına girmedikleri takdirde ara sınav ağırlık not ortalaması, yılsonu başarı notu olarak değer-
lendirilir. Başarılı olup da başarı notunu yükseltmek isteyenler yılsonu veya yılsonu bütünleme
sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notu 28 inci maddenin birinci fıkrasına
göre hesaplanır.

(3) Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar
başarılı sayılır.

Başarı puanı ve harf notu
MADDE 29 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistemde yapılan ara sınav, yılsonu ve

yılsonu bütünleme sınavlarında 100’lük sistem üzerinden alınan notlar aşağıdaki tabloda gös-
terilen harf karşılığına dönüştürülerek ilan edilir. Öğrencinin başvurması halinde bir sonraki
eğitim-öğretim yılı kayıtlarını takiben harf notunun 100’lük sistemdeki karşılığı açıklanabilir.

Başarı Puanı Harf Notu
95-100 AA+
90-94 AA
85-89 BA+
80-84 BA
75-79 BB+
70-74 BB
65-69 CB
60-64 CC
55-59 DC
50-54 DD
40-49 FD
39 ve aşağısı FF
(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu “NA”dır. Bu not derse devam yükümlülükle-

rini yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. “NA” notu, not ortalamaları he-
sabında “FF” notu gibi işlem görür.

(3) Aile Hekimliği Dönemi stajlarının değerlendirilmesi; başarılı öğrenciler için Başarılı
(S), başarısız öğrenciler için Başarısız (U) olarak tanımlanır.

Dönem veya staj tekrarı
MADDE 30 – (1) Fakültede dönem ve staj tekrarlarına ilişkin esaslar aşağıda tanım-

lanmıştır:
a) Dönem I, II ve III’te yılsonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenci, dönem tekrarı

yapar.
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b) Dönem IV ve V’te staj başarı notu 60’ın altında olan öğrenci staj tekrarı yapar.
c) Dönem VI’da (Aile Hekimliği Dönemi) staj sonunda başarısız bulunan öğrenci staj

tekrarı yapar.
ç) Öğrencilerin dönem veya staj tekrarı idari işlemleri, ilgili kanun ve yönetmelikler

doğrultusunda yapılır.
d) Staj sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kara-

rıyla açılacak yaz dönemi stajına katılabilir. Alınacak yaz stajı veya stajlarının toplam süresi
Dönem IV öğrencileri için 10 haftadan, Dönem V öğrencileri için 6 haftadan fazla olamaz.

e) Dönem IV ve V stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenci, bir üst döneme kayıt yap-
tırarak açılacak ilk stajdan eğitime başlar. Stajdan başarısız olan öğrenci başvurması halinde
staj sonu bütünleme sınavını beklemeden anabilim dalının en erken stajında, staj tekrarı yapa-
bilir. Bu kapsamdaki öğrenciler açılacak yaz stajlarından yararlanabilirler.

Aile Hekimliği Dönemi
MADDE 31 – (1) Aile Hekimliği Dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin

daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğ-
renciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını
yalnız başına kaldığında bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile Hekimliği Dönemindeki klinik ve poliklinik uygulama süreleri Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Aile Hekimliği Döneminde başarılı sayılmak için; ikinci fıkra uyarınca belirlenen
klinik ve poliklinik uygulamalarının her birimindeki süreyi tamamlamak, ilgili klinik ve po-
likliniklerde çalışmış olmak, yeterli sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak,
zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları da tamamlamış olmak, her uygulama stajı
sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nö-
betlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış olmak gerekir.

(4) Aile Hekimliği Dönemindeki stajların her biri için öğrencinin aldığı “Başarılı” ya
da “Başarısız” olarak verilen not, Dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gön-
derilir. Aile Hekimliği Dönemi stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye il-
gili mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak başarısız olduğu staj/staj-
larını başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Aile Hekimliği Dönemini başarı ile ta-
mamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın Tıp Doktoru Diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Durumu, Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti ve Diplomalar
Mezuniyet durumu
MADDE 32 – (1) Tıp Fakültesinde her bir yıl en az 60 kredi ve 60 AKTS’den oluşur.

Mezun olabilmek için 6 yılın kredilerinin toplamının en az 360 AKTS olması gerekir. Fakül-
tedeki öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diplo-
ması verilir.

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti
MADDE 33 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:
a) Mezuniyet derecesinin hesaplanmasında ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin

notları dikkate alınmaz.
b) Dönem V’in sonuna kadar alınan her döneme ait not ortalamasının beşe bölümü ile

mezuniyet derecesi hesaplanır. Dönem IV ve V’te dönem sonu not ortalaması, o dönemde alı-
nan stajların süreleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre hesaplanması ile tespit edilir.

(2) Normal eğitim öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye
girenlerin belirlenmesinde, mezuniyetlerindeki genel not ortalaması dikkate alınır. Genel not
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ortalamalarının eşit olması halinde sırayla üçüncü, ikinci, birinci, dördüncü, beşinci döneme
doğru, dönem ortalamaları kıyaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dere-
ceden mezun olmuş sayılır. Ancak, disiplin cezası alan ve başka bir yükseköğretim kurumundan
yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler derece sıralamasına alınmaz. İlk üç dereceye giren öğren-
cilerin;

a) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetme-
miş olmaları,

b) Dönem I, II ve III’te dönem tekrarı yapmamış olmaları,
c) Dönem IV, V ve VI’da staj tekrarı yapmamış olmaları,
gerekir.
(3) İlk üç dereceye giren öğrenci listesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenir

ve Dekanlık tarafından ilan edilir.
Diplomalar

MADDE 34 – (1) Tıp öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin önlisans ve lisans dip-
loması alması Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan mevzuat esaslarına göre düzenlenir. Tıp
Fakültesi ilk 2 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Önlisans”, ilk 4 yıllık eğitim-
öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Lisans” ve 6 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayan-
lara “Tıp Doktoru” diploması verilir. Ancak diplomalar hazırlanıncaya kadar diploma verilirken
geri alınmak üzere “Mezuniyet Belgesi” verilir. Diploma bir defaya mahsus olarak verilir. Dip-
lomanın kaybedilmesi halinde Gaziantep Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mezun öğrencilere verilecek geçici mezuniyet belgesi
ve diplomalar ile ilgili düzenleme Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel yükümlülükleri ve tebligat

MADDE 35 – (1) Öğrenci, gerek Dekanlık tarafından hazırlanan Fakülte duyuru pa-
nolarını gerek Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası üzerinden yapılan yazılı duyuruları
takip etmekle yükümlüdür. Öğrenciler, Fakülte duyuru panoları, Üniversite ve Fakülte resmi
internet sayfası ve öğrenci otomasyon sistemleri üzerinden yapılmış olan bir duyuruyu görme-
diklerini veya bu duyurudan haberdar olmadıklarını ileri süremezler. Bu duyurular tebligat ye-
rine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,
Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-
ziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik

ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal

Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, 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) Merkez: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ekonomik ve finansal sistemler hakkında araştır-

malar yapmak, ana akım iktisat anlayışının ötesinde alternatif ekonomik ve finansal sistemlerin
yapısı ve işleyişini araştırarak bunların günümüz dünyasındaki temel sosyal ve ekonomik prob-
lemleri yeniden anlamlandırma ve özgün çözümler üretme hususundaki imkanlarını ortaya çı-
karmak, özellikle İslam iktisadı ve finansı gibi küresel çapta gittikçe önem kazanan ve faaliyet
alanı genişleyen sistemleri disiplinler arası bir yöntemle ele alarak bu alanda ulusal ve uluslar-
arası düzlemde yapılan tartışmalara ve teorik çalışmalara akademik derinlik kazandırmak, bu
çerçevede kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve
proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu ku-
rumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin ge-
lişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların
çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek.
b) Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişi-

mine destek sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçek-

leştirmek.
ç) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan

gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri
sunmak.

d) Ekonomi ve finans alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli
eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma im-
kanı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları dü-
zenlemek.

f) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri ve Merkez dışında
hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.

g) Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale program-
ları düzenlemek.

ğ) Tarihsel süreç içerisinde ana akım iktisat düşüncesinden farklı olarak geliştirilmiş
sosyal ve ekonomik kurumların sistematik analizini yaparak tarihsel tecrübeler ışığında yeni
modeller geliştirmek veya geliştirilmesine öncülük etmek.

h) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane
ve arşiv oluşturmak.

ı) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca be-
lirlenen kurallara göre belge vermek.

i) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun
görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-
versite dışından en az lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri
taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görev-
lendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde ye-
rine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe
yazılı olarak bildirir.
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(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yıllık faaliyet plan ve programı hazırlamak.
ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini

Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitede kad-
rolu veya sözleşmeli olarak tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına
Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeleri görüşülüp karara
bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet plan ve programını karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet planı ve programda değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür ta-

rafından yapılan önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.
ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe

öneride bulunmak ve uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağ-
lanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.
e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üze-
rine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlen-
dirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kayseri Üniversitesinin fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ile kayıt, sınav
ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,
b) Dekan: Fakültelerin dekanını,
c) Fakülte: Kayseri Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
e) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlerini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,
h) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ı) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,
i)Yüksekokul: Kayseri Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretime başlama tarihi
MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim

öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç dö-
neme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere
uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi
MADDE 5 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapacağı Üniversitelerarası

Kurulca kabul edilen birimler ve Senato tarafından yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına
karar verilen birimler dışında, Üniversitede eğitim öğretim, dönem esasına göre düzenlenir.
Ancak, ilgili kurullar derslerin hangi dönem veya dönemlerde açılacağına karar verebilir. Bir
eğitim öğretim yılı en az iki dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak
üzere en az 17 (on yedi) haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırıla-
bilir.

(2) Senato kararıyla üçüncü dönem veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar
Senato tarafından belirlenir.
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(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-
ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-
de tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(4) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı Yüksek-
öğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sı-
navlarında kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu
beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim öğretim yılı); bir dersten
başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin
sınavlarına girme hakkı tanınır.

(6) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye de-
vam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

(7) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına

kayıtları Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.
Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli ma-
zereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişiler tarafından da yaptırılabilir.
Kayıt için gerekli şartlar şunlardır:

a) Lise veya dengi meslek okulu ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan
yabancı ülke liselerinden birinden mezun olmak, (YÖK’ün lise mezuniyetleri için bir süre ta-
nıması durumunda, öğrencinin kaydı lise diploması olmadan yapılır; tanınan süre sonunda lise
diplomasını getirememesi durumunda öğrencinin kaydı iptal edilerek Üniversite ile ilişiği ke-
silir.)

b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin ilgili birimine yerleştirilmiş
olmak,

c) Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler için ÖSYM tarafından yapılan sınav so-
nucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış
olmak.
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(2) Öğrenciler e-devlet üzerinden veya Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBİSİS) üze-
rinden kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları ilgili mevzuat hükümleri ile Se-
nato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Eksik belge veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kar-
tının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istina-
den yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları
geri alınır.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim öğretim yılı veya dönemi

başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemenin ve alınan derslerin
geçerli olabilmesi için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca katkı payı veya
öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler
Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmak
zorundadırlar. Başvurular, Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler o dönemde derslere devam
edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim öğretim planları
MADDE 8 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapan birimler dışındaki fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi uygulanır. İlgili kurullar,
bir sonraki eğitim öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi,
proje ve stajlarını gösteren eğitim öğretim planlarını ilgili mevzuat hükümlerine ve TYYÇ’ye
uygun olarak hazırlamalıdır. Eğitim öğretim planları üzerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler
Öğrenci Bilgi Sistemi Katalog programına işlenir ve programın çıktısı Rektörlüğe sunulur. Bi-
rimlerin ders katalog sorumluları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen bu
çalışmalara her yılın Şubat ayında başlanır ve en geç Ağustos ayında bitirilir.

Yan dal programları
MADDE 9 – (1) Üniversitede yan dal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal programları
MADDE 10 – (1) Kayseri Üniversitesindeki eşdeğer diploma programları arasında uy-

gulanacak çift anadal programları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Ya-
pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.

Dersler
MADDE 11 – (1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki

gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.
Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak durumunda olduğu ders-
lerdir. İlgili birimler bazı dersler için ön şartlar tanımlayabilir. Belirlenen ön şartlar ve ön şartlı
dersler ilgili birim tarafından belirlenir.
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(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler,
içerik ve kredileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir.

Akademik danışmanlık
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin eğitim öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının

çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere öğretim yılı başlamadan önce
ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları
arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına ve-
rilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorun-
larının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayı-
rırlar. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar ilgili birimlerce belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları
MADDE 13 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt olan öğrencilerin yabancı dil eğitimi; 4/12/2008
tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yabancı dil eğitimi Üniversite Yabancı Dil-
ler Yüksek Okulunda verilebileceği gibi Senatonun uygun görmesi durumunda ilgili akademik
birim bünyesinde veya aynı ildeki diğer bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunda da
verilebilir. Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden
muaf olmak isteyenler için ayrıca yabancı dil muafiyet sınavı açılır.

Ders alma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacak-

ları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.
(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğ-

renciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri
almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri,
kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu ders-
lerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutul-
mazlar; ancak, mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders
alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya
diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına
girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen
öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde ilgili yönetim
kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak
hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet
ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit
edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık
azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yük-
seköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi
birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu
ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri
haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst
dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan
öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en
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fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde
ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün
en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise,
azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan bi-
rimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler, bu
maddenin kendi birimlerinde uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa uygulama şeklini
ilgili kurul kararı ile belirtmek zorundadır.

(9) Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık
toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yöne-
tim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı
bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı
üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim ku-
rulu kararı ile belirlenir.

(12) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde
bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak
sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olu-
nan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkript-
lerde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi,

Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğunun sınırı teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az
%80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler.
Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık ra-
porları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız
olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz; ancak, uygu-
lamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem veya yıl sonu sınavları, bü-

tünleme ve Senatoca belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da

yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır.
Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına ilgili kurul karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorun-
dadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğren-
ciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

c) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
ç) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca

mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanın-
maz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin
sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sı-
navı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde ya-
pılır.

d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak
dönem veya yıl sonu sınavlarına girerler.
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e) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek
üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersin sınavlarına
girebilirler. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek ama-
cıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not
yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı ta-
rihten en az üç gün önce ÖBİSİS'den sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi du-
rumda bu öğrenciler sınava giremezler; sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

f) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu
sınavın yöntemine ve tarihine ilgili kurul karar verir. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde
ek bütünleme sınav hakkı Senato tarafından belirlenebilir.

g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmak-
sızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık
sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav
notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav
notuna göre belirlenir.

Sınav düzeni ve sonuçların ilanı
MADDE 17 – (1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve birim yönetimi tarafından

görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.
(2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi

gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili birim yönetimine teslim
eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Mazeretler ve izinli sayılma
MADDE 18 – (1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini

Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrenci-
lerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden
sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâ-
linde ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğ-
renim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay
içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan
izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt
içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgü artırma gibi imkânların doğması halinde;
ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu
izin süresi azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süre-
sinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defa-
sında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğ-
rencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devam-
sızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kal-
dıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem

sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır
(0)’dır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların topla-
mının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu
sayı tam sayıya yükseltilir.
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(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların
puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen
korunur; ancak, ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından be-
lirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından be-
lirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta
CC 2.00 Yeterli
DC 1.50 Kalır
DD 1.00 Kalır
FD 0.50 Kalır
FF 0.00 Kalır

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması
gerekir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve

dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi
sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe
yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim
dalı başkanı veya bölüm başkanı tarafından incelenir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara
bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç
on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Genel not ortalamasının belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin ba-

şarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan
toplamının derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama vir-
gülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Genel not ortalamasına dâhil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Ata-
türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinin
genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda bu derslerden başarılı olmak için en az CC no-
tunu almak gerekir.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler
MADDE 22 – (1) Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla genel ve dönem

ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not orta-
lamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o
dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında
olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi veya staj
MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının gerektir-

diği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Bu eğitim öğ-
retim faaliyetleri ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.
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Kredi hesabı
MADDE 24 – (1) Eğitim öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, ilgili birim kurul kararı

ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla plan-
lanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen
iş yüküne dayalı olarak tespit edilir.

Yatay geçişler
MADDE 25 – (1) Kayseri Üniversitesindeki diploma programlarına yapılacak kurum-

lararası yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak
yapılır.

Birim içi geçişler
MADDE 26 – (1) Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi

yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 27 – (1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan dikey geçiş sınavında ba-

şarılı olan meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için her dönem öğrenci katkı

payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi hâlinde, alınan öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desi hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 29 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin

Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,
b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi,
c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya

verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet derecesi
MADDE 30 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı

notlarının karşılığı olan katsayıların çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölün-
mesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın eğitim pla-
nında zorunlu olarak alması gereken tüm dersleri alıp başarmış olması, seçmeli ders paketle-
rinden alınması gereken kadar seçmeli dersleri alıp başarmış olması, varsa yabancı dil hazırlık
programından başarılı olması, almış olduğu tüm dersleri başarmış olması, varsa stajlarını ta-
mamlamış olması, mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması ve en az eğitim planında belirtilen
mezuniyet kredisi kadar dersten başarılı olması gerekir.

Ön lisans diploması verilmesi veya meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşı-

lan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diplo-
ması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin
başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre ya-
pılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön
lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine ta-
nınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön li-
sans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Diplomalar
MADDE 32 – (1) Dört dönemlik (iki yıllık) eğitim öğretim programını başarı ile ta-

mamlayanlara ön lisans diploması ve eki; sekiz dönemlik (dört yıllık) eğitim öğretim prog-
ramlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve diploma eki hazırlanıncaya kadar öğ-
rencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde dip-
loma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Diplomalar, fakültelerde dekan ve Rektör, yük-
sekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör, dekanlığa bağlı yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim
kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim öğretim faaliyetleri
ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İLERİ TARIM ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TUAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin (TUAM) amaçlarına, 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) İşletmeler: Merkezin amaç ve kapsamı çerçevesinde faaliyet gösteren kurum ve ku-

ruluşlar ile diğer tesisleri,
c) Merkez (TUAM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Paydaşlar: Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişileri, kurum ve kuruluşları,
f) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırma

ve geliştirme yapmak, koordinasyonu sağlamak, politikalar üretmek, katma değerli projeler
geliştirmek ve desteklemek, etkin ve verimli araştırma imkanları ve araştırma ortamı oluştur-
mak, yurt içi ve yurt dışındaki araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak; Üniversite öğrenci-
lerine, öğretim elemanlarına ve paydaşlara eğitim vermek, uygulama ve araştırma imkânı sağ-
lamaktır.

Faaliyet Alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaca yönelik aşağıdaki faaliyetleri

gerçekleştirir:
a) İleri Tarım Araştırmaları ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak;
1) Ulusal ve uluslararası düzeyde dijital tarıma geçişin sağlanmasına ve ülkemizin

sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamak,
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2) Tarım 4.0 kapsamında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve faaliyete dönüştürül-
mesi, ulusal düzeyde kooperatif yönetim ve işleyişinin mikro ölçekten makro ölçeğe çıkarılması
ile sosyo-ekonomik yapıya katkı sağlamak için çalışmalar yapmak,

3) Dijitalleşme, hassas tarım, tarımsal mekanizasyon ve entegrasyon, sürdürülebilir
kaynak yönetimi, biyotabanlı ekonomi, değişken oranlı (DOU) sulama, gübreleme, ilaçlama
uygulamaları konularında çalışmalar yapmak ve teknolojik uygulamaların geliştirilmesini des-
teklemek.

b) Gıda güvenliği alanında Ar-Ge çalışmaları yürütmek;
1) Otomasyon ve robotik teknolojinin gıda üretiminde kullanımını desteklemek, üretim

ve saklama sahaları iklimlendirmeleri ile atık yönetimini optimize etmek,
2) İleri gıda güvenliği standartlarının uygulanmasını desteklemek ve uluslararası reka-

beti sağlamak,
3) Canlı stok yönetimi entegrasyonu, ambalaj teknolojileri, akıllı tedarik ve lojistik uy-

gulamaları, soğuk zincir, fonksiyonel gıda uygulamaları, tıbbi-aromatik bitkiler, sağlıklı doğal
gıda alanlarında gıda güvenliğini sürdürülebilir ve yenilikçi hale getirmek,

4) Taklit ve tağşiş unsurlarını önleyecek biyotabanlı ekonomi faaliyetlerinin araştırıl-
masına ve yürütülmesine katkı vermek,

5) Gıda, su ve çevre politikası, davranışsal ekonomi, gıda güvenliği, gıda değer zinciri
analizi, hasat sonrası bahçecilik bilimi ve tarımın büyüme ve kalkınmadaki rolü ile üreticinin
tarımsal faaliyetlerini tohumdan sofraya kadar bir zincir olarak (Tedarik 4.0) oluşturmak; top-
luma doğal ve sağlıklı ürünler ulaştırmayı hedefleyen çalışmalar yapmak.

c) Hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak;
1) Hassas tarım ve robot uygulamalarının tarımsal alanlarda tespit, karar verme, izleme,

uygulama ve değerlendirmeleri faaliyetlerini en etkin biçimde uygulamak ve geliştirmek,
2) Tarımsal ekili ürünleri tespit etmek, zararlı/yabani otlar ve verimsiz/kart ürünlerle

mücadele etmek; etkin verimli tarımsal faaliyetler yürütmek,
3) Akıllı tarım makinelerini ortak bilgi sistemine platform ve yazılımlarla entegre et-

mek,
4) Karar destek uygulamaları için sensörler ile sağlık, çevre ve yaşam bilgilerinin top-

lanmasını sağlamak,
5) Algoritmalar geliştirerek toprak ve mahsul için gerekli uygulamaları belirlemek, yeni

karar modelleri oluşturmak,
6) Tarım iş modellemesinde çiftçi, zirai girişimci, kooperatif ve tüccarların tohumdan

sofraya süreçlerinin, Üniversitenin çalışma ve araştırmaları ile eş güdümlü iş birliklerini oluş-
turmak ve yürütmek,

7) Doğru tarım uygulamaları yapılmasını sağlamak ve bunun için gerekli eğitim altya-
pısını oluşturmak,

8) Benzeri tarım uygulamalarını, canlı küçük ve büyük baş besi ve süt hayvancılığı
alanlarına uyarlamak,

9) Uydu destekli WEB tabanlı karar destek sistemlerinin (KDS) sensör uygulamaları
ile entegrasyonu, maliyet odaklı ve sürdürülebilir değişken oranlı uygulamaları (DOU) ile akıllı
“SERA 4.0” uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek,

10) Sensör görüntüleme çıktıları üzerinde pratik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,
11) Bilişim Teknolojisi (BT) altyapısını iyileştirmek, veri paylaşımı ve standardizas-

yonunu sağlamak,
12) Yetiştiricilerin ve tarımsal yüklenicilerin yararlanabileceği hassas tarımın avantaj-

larını görselleştirmek.
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ç) Tarım ve Gıda alanlarında biyotabanlı ekonomiye dayanan çalışmaların desteklen-
mesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak;

1) Biyotabanlı ekonomi alanında teknoloji ve “know-how” geliştirmek,
2) Tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında verimlilik ve ticari farklılıkları arttırarak, sek-

törlerde sürdürülebilir biyotabanlı büyüme ve rekabetçi ortamları araştırmak ve desteklemek,
3) Tohum ve bitki fidelerinde ari ve verimli yerli ırkları geliştirmek,
4) Hayvancılıkta embriyo transferleri yaparak hastalıktan ari ve verimli yerli ırkları ge-

liştirmek,
5) Kontrollü biyotabanlı ekonomi ve tarım teknolojisi alanlarında araştırma ve geliş-

tirmeler yapmak,
6) Biyotabanlı kaynaklardan yenilikçi, sürdürülebilir ve güvenilir ürünler geliştirmek

ve biyolojik tabanlı ekonomik sisteme geçmek,
7) Biyotabanlı ekonomide uluslararası rekabeti sağlamak,
8) Geleceğin biyotabanlı pazarını oluşturmak ve biyoekonominin hayata geçirilmesinde

etkin rol almak,
9) Biyotabanlı ürünler ve hizmetler için biyokütle tedarikini sağlamak,
10) Tarımsal çalışmalar sonucu edinilen bilgi ve tecrübeleri; şehir çiftlikleri, mandıra,

unlu mamuller, sağlıklı doğal gıdaların genetik formülasyonlar ile beslenme değerlerini arttır-
mak,

11) Tarımsal fırsatların meyvecilik, sebzecilik, tohumculuk, besi ve süt hayvancılığına
entegrasyonuna destek olmak,

12) Geliştirilen tohumları yeni ekim yöntemleri ile destekleyerek, verimliliklerini art-
tırmak,

13) Yapılan biyotabanlı ekonomi çalışmaları ile tohum ve besicilikte, tarımsal lojistikte
fırsat yaratılmasını sağlamak,

14) Tarım ve gıda sektöründe yapılan çalışmaları değer zinciri çalışmaları ile tamam-
layarak besin değerini artırmak ve gıda güvenliğini desteklemek,

15) Canlı stok yönetimi ve entegrasyonu, ambalaj, iç/dış lojistik uygulamaları, soğuk
zincir, fonksiyonel gıdalar, sağlıklı gıdalar, enerji gibi konuları biyoteknolojik uygulama ve
araştırmalarla desteklemek,

16) Oluşturulacak biyoteknolojik iş fırsatları ile yeni iş alanları yaratmak.
d) Kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına, her türlü da-

nışmanlık, eğitim ve akreditasyon konularında hizmet vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün

önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcı-
larından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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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 düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin gerekli planları hazırlamak ve programlara uygun ola-

rak yürütülmesini sağlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör ku-

ruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,
f) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
g) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ara-

sından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile 2 müdür yardımcısı üç yıl için gö-
revlendirilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdür yardımcıları Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre

karşı sorumlu olarak çalışırlar.
b) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumlu

olup, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygularlar.
c) Müdürün görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olurlar.
ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet ederler.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim ele-

manları (her fakülteden en az bir temsilci olmak üzere), Ar-Ge personeli ve paydaşlar arasından
bir temsilci olmak üzere Rektörlük tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetinin onayladığı
toplam yedi kişiden oluşur. Müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyele-
rinin görev süresi üç yıldır. 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.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri;
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,
b) Merkezin amacına ulaşması için yapılması gereken görevlerin icrasını planlamak,
c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,
ç) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan pro-

jelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim
ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

d) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,
e) Merkezin yıllık bütçesini yapmak,
f) Bütçe ve işletme kaynakları ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcamasına

yönelik önerilerde bulunmak,
g) Merkezin ve Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlı-

ğında faaliyet gösterecek üretim komisyonu ile eğitim ve araştırma komisyonlarını teşkil etmek,
komisyonların raporlarını karara bağlamak,

ğ) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.
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Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda üniversite, sanayi,

çiftçi kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmek amacı ile faaliyet gösteren yöneticilerin ve/ve-
ya işletme sahiplerinin katılacağı karma kuruldur. Danışma Kurulu; ilgili Rektör Yardımcısı
Başkanlığında, TUAM Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük tarafından be-
lirlenen ve Mütevelli Heyetinin onayladığı en fazla on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu
olağan olarak üç ayda bir, olağanüstü olarak da, Kurul Başkanının isteği üzerine toplanır. Ka-
rarlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler

ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek, eleştirmek ve katkıda bulunmak,
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak,
c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak,
ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak,
d) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bi-

limsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek,
e) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel gö-

rüşlerini Kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (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 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır.
Gelirler
MADDE 19 – (1) TUAM kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek her

türlü gelir Üniversite hesaplarına aktarılır. Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi
ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek oran ve şekillerde, faaliyetlere katkı sağlayan perso-
nele ödeme yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile KGTÜ Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZ HUKUKU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, 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: Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deniz hukukundaki gelişmeleri takip etmek, uygu-

lamada görülen sorunları irdelemek, bunlara çözüm önerileri getirmek, Türk ve yabancı yargı
kararlarını incelemek, değerlendirmek, deniz hukukunu, uluslararası özelliğine, denizcilik tek-
nolojisindeki gelişmelere ve günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşturmak, deniz kamu ve
özel hukuku alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştiril-
mesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak
Türk deniz hukukunun gelişmesine katkıda bulunmak, bu amaçla bilimsel çalışmalar yapmak,
ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek; kitap, dergi ve ben-
zeri yazılı ve aynı zamanda dijital ortamda yayınlar yapmaktır.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Deniz hukuku ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.
b) Türk ve yabancı yargı kararlarını incelemek, değerlendirmek, deniz hukukundaki

gelişmeleri takip etmek, uygulamada görülen sorunları irdelemek, bunlara çözüm önerileri ge-
tirmek.
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c) Deniz hukuku alanında hizmet sunan araştırmacıları özendirmeye yönelik çalışmalar
yapmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve ilgili diğer kuruluşlarla işbir-
liği yapmak.

d) Deniz hukuku ile ilgili bilimsel yayınları derleyerek bir uzmanlık kütüphanesi kur-
mak.

e) Deniz hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, çalıştay
ve benzeri toplantılar düzenlemek, deniz hukuku alanında araştırma yapmak isteyen ilgilileri
desteklemek.

f) Denizcilikle ilgili kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti
sağlamak.

g) Deniz hukuku ile ilgili diğer konularda gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti
vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; tam günlü Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanları arasından

Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite
öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı
kısa süreli zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğünde süresi dolmadan da Mü-
dürün görevini sonlandırabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerisini Rektörlüğe sunmak.
e) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Merkezin faaliyet konuları ile ilgili çalışmalar yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-
manları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş
üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki tanesi dönem başlarında olmak üzere
senede en az dört defa toplanır. Gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün
çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az üç
üyenin oyu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulunun raportörlüğü oy hakkı olmaksızın müdür yardımcısı tarafından
yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve

ilgili konularda kararlar almak.
b) Bir sonraki yılın bütçe önerisini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, deniz hukuku ve deniz

mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en çok 20 kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.
Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Ayrıca,
Müdürün önereceği kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden, Danışma Ku-
rulu toplantılarına üye olarak katılmak üzere iki yıl için temsilci görevlendirilmesi, Rektör ta-
rafından talep edilebilir. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak katılacak tem-
silci ya da temsilciler, ilgili tüzel kişi tarafından belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda Müdür tarafından
belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DANİŞMENDLİLER ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Daniş-

mendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Danişmendlileri iktisadi, siyasi ve sosyal yönleriyle

bilimsel olarak incelemek, ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve
görüş sağlamak, Danişmendlilere yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel ça-
lışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongreler ve seminerler düzenlemek, ortak pro-
jeler geliştirmek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Danişmendliler ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma,

inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak,
sorunların çözümü için öneriler üretmek,

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Danişmendliler ile ilgili çalışma
yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takip
ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

c) Üniversite bünyesinde bulunan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Coğrafya,
Arkeoloji, Antropoloji, Güzel Sanatlar ve benzeri bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde
Danişmendliler ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla
ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

d) Danişmendliler ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şe-
kilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

e) Danişmendliler ile alakalı yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke ge-
nelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve
uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla ku-
rulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre,
kolokyum ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, Danişmendli
Coğrafyasında araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılar için geziler düzenlemek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların; ulusal ve ulus-
lararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınla-
malarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin
sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,

g) Danişmendli araştırmaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla,
yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim mer-
kezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak,
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ğ) Danişmendli araştırmaları kapsamında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalış-
maları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ya da çalışma grup-
ları kurmak,

h) Üniversite, yerel yönetimler, bakanlıklar ve sponsorluk anlamında özel sektörün bir
araya gelip Danişmendli araştırmaları için uzlaşma sağlayacağı bir yapıyı oluşturmak,

ı) Türklerin Anadoluda kurdukları birinci ve ikinci beylikler dönemi, bu beyliklerin
topraklarında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde meydana gelen gelişmeleri içeren
çalışmalara katkıda bulunmak, gerek Danişmendli gerekse de diğer beyliklerin Dünya coğraf-
yasına etkisi ile ilgili araştırmaları teşvik etmek,

i) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Danışma Kurulu,
c) Müdür,
ç) Müdür Yardımcıları.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi
biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlen-
dirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve ge-
rektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır ve ka-
rarlarını oy çokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Eğitim, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara
bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

Müdür ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen ko-

nularla ilgili Anabilim Dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak,

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve ilgili birimler
arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-
nelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu
Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yürütmek.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Müdürün teklif edeceği iki kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardım-
cılarından biri Müdürlüğe vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının
da görevleri de sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 8915 
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Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9074 
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Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9076 
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İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/390 

KARAR NO : 2017/592 

SANIK : Ufuk ALTUNTAŞ- Imdat ve Canan oğlu, 30/05/1994 Merzifon 

Doğumlu, Amasya, Merzifon, Bayazıt Mah. C.24, HN.44, 

BSN.57'de 27853056220 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : Değirmen önü Mah. 1703 Sk. N. 11 İç Kapı No. 1 merkez efendi 

Denizli 

TEBLİĞ OLUNACAK 

EVRAK İÇERİĞİ : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, 

kabul etmek ve bulundurmak ve kullanmak suçundan dolayı 1 

yıl 8 ay hapis cezası ile tecziyesine dair verilen hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hüküm metni 

MEVZUU : Hüküm Metni 

İLAN SEBEBİ : Yakalama emri uyarınca ifadesi alınabilmiş olup, ifadesinde 

verdiği adreste bulunmaması, belirli bir ikametgahının 

olmaması, MERNİSTE kayıtlı adresinin bulunmaması 

nedenleriyle, 

TEBLİĞ TARİHİ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30.Maddesi uyarınca ilan yapılan resmi 

Gazetinin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmış sayılacağı kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı 

tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer 

mahkemesine verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek 

üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Nöbetçi 

Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna müracaat 

edilebileceğine, sürenin geçmesinden sonra itiraz yoluna 

başvurulmaz ise kararın kesinleşip infaza verileceği İlanen tebliğ 

olunur. 

HÜKÜM METNİ: Sanık Ufuk Altuntaş' un kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde 

satın almak kabul etmek ve bulundurmak ve kullanmak suçundan dolayı 5237 sayılı TCK' un 

191/1 , 62, ve 53. Mad. uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin tesis edilen hükmün CMK 231/5 

Madde uyarınca Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına CMK 231/8 Madde uyarınca sanığın 

5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına CMK 231/10 Mad. uyarınca denetim süresi içinde kasten 

bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın 

düşürülmesine karar verileceğine, Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise 

CMK 231/11 Madde uyarınca mahkemenin ilgili hükmü açıklamasına, 

 9077 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9350 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ATIK TRAFO YAĞI SATILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 22. Bölge Müdürlüğünden: 

 KASTAMONU 
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9340/1-1 

—— • —— 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLANI 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

 
 9386/1-1 
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ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN TAKİP GEMİSİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip Gemisi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/560194 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

  Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip Gemisi 

b) Yapılacağı yer : ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin bulunduğu her yerde 

c) İşin süresi : Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 

Yüklenici’ye yapılacak işe başlama talimatı tebliğinden 

itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde işe başlanacak 

olup işin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2018 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9403/1-1 
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DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 9402/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 
 9385/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 9321/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3206 ada, 4 parsel üzerindeki 581623 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Halit EYİSOY (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185)  tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.09.2018 tarihli ve 

E.2018/1146 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarih ve 30266 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Halit 

EYİSOY hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının 

yürütmesi, 23.10.2018 tarih ve 189321 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9379/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, G23B21C4C pafta, 65 ada, 19 parsel üzerindeki 762748 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ nin kuruluş ortağı Halit EYİSOY 

(Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi,  Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.09.2018 

tarihli ve E.2018/1147 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halit 

EYİSOY hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının 

yürütmesi 23.10.2018 tarihli ve 190031 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur. 9380/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3A pafta, 14123 parsel üzerindeki 1024094 YİBF nolu 
inşaatın denetimini üstlenen Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı Proje ve 

Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Aydın TURA (Denetçi No: 19451, Oda Sicil No: 39669) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.09.2018 

tarihli ve E.2018/804-K.2018/1827 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden 22.04.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aydın TURA 
hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 23.10.2018 tarihli ve 

189737 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.   
İlgililere duyurulur. 9380/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gülçin GÜÇ YAŞAR (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21616, Oda Sicil No: 29719) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 28.09.2018 tarihli ve E.2018/898-
K.2018/1767 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli 

ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülçin GÜÇ YAŞAR hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 23.10.2018 tarihli ve 190167 sayılı Makam Olur’u 
ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 9380/3/1-1 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Menemen İlçesi, 4116 ada, 1 parsel üzerindeki 1268133 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen 3687 Ticaret Sicil No ile Menemen Ticaret Odasına kayıtlı 1466 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Radye Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 21.09.2018 tarihli ve E.2018/1239 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 

14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Radye Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
tesis edilmiş olan idari işlemin yürütmesi 19.10.2018 tarihli ve 187290 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur.  
İlgililere duyurulur. 9380/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 28DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934854 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim 
elemanı Yeliz PUNAR (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 11096445156) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 26.09.2018 

tarihli ve E.2018/806-K.2018/1842 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 29.09.2016 tarih ve 22566 Makam Oluru doğrultusunda 05.10.2016 tarihli ve 

29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin 
sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 26.10.2018 tarihli ve 192268 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir.   
İlgililere duyurulur. 9381/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 28DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim 
elemanı Yeliz PUNAR (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 11096445156) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 26.09.2018 

tarihli ve E.2018/986-K.2018/1841 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 06.04.2017 tarihli ve 8331 Makam Oluru doğrultusunda 13.04.2017 tarihli ve 

30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin 
sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 26.10.2018 tarihli ve 192190 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir.   
İlgililere duyurulur. 9381/2/1-1 

—— • —— 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesinin iptal edilmesi 

talimatlandırılan, Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin 

sorumlu denetim elemanı Mustafa BODEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

9874, Oda Sicil No: 8676) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 28.09.2018 tarihli ve E.2018/1482 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Mustafa BODEN hakkında tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptal edilmesi 

işleminin yürütülmesi 26.10.2018 tarihli ve 193377 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9381/3/1-1 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Selçuklu İlçesi, 29NI pafta, 23940 ada, 5 parsel üzerindeki 960385 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 20.09.2018 tarihli ve E.2017/2710-

K.2018/1827 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 01.08.2017 tarihli 

ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 

olan idari işlem 26.10.2018 tarihli ve 192416 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9381/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY2A pafta, 9072 ada, 12 parsel üzerindeki 1200132 YİBF 

(A Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hürrem Behzat MAMATOĞLU (Denetçi No: 21911, Oda 

Sicil No: 23777) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare 

Mahkemesinin 26.09.2018 tarihli ve E.2018/1115-K.2018/1830 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Hürrem Behzat MAMATOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili 

olan kısmı 24.10.2018 tarihli ve 191122 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.   

İlgililere duyurulur. 9382/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 28DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı 

Yeliz PUNAR (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 11096445156) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 26.09.2018 tarihli ve 

E.2018/405-K.2018/1843 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

29.09.2016 tarih ve 22565 Makam Oluru doğrultusunda 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili 

olan kısmı 24.10.2018 tarihli ve 191264 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9382/2/1-1 

—— • —— 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Erzurum Gençlik Vakfı (EGVA) 

VAKFEDENLER: Ahmet Ağırman, Metin Taş, Erkan Yaldız, Aydın Ayyıldız, Ahmet 

Büyük, Adnan Akgül, Ahmet Özçelik, Ahmet Altay, Bayram Ali Özaslan, Burak Yekeler, 

Coşkun Ürker, Deniz Ayyıldız, Erdal Yaldız, Muhammet Esat Nuhoğlu, Gürhan Toktaş, Hüseyin 

Kayabaşı, Kürşad Şahin, Lokman Arıcıoğlu, Melik Dengizek, Muhammet Laçin, Murat Kurt, 

Mustafa Akzor, Mustafa Özer, Osman Keleş, Baki Ozan Altaş, Recep Altaş, Regaip Bostan, 

Serkan Polat, Sezai Çimen, Temel Aslan, Tuncay Demiray, Yusuf Sanamer, Emre Yeşil, Ali 

Murat Alatepe, Hasan Bektaş.  

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2018 tarihinde kesinleşen, 

16.07.2018 tarihinde tashih edilen, 22.06.2018 tarihli, E:2017/291, K:2018/182 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin tüm fertlerinin, özellikle gençlerimizin, sağlıklı, bilgili, 

ahlaklı, kültürlü, eğitimli, çevreye saygılı, hukuka bağlı, milli ve manevi değerlere sahip, temel 

insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, meslek 

sahibi olarak yetişmesini sağlayıcı icraatlarda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

geçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit  

YÖNETİM KURULU: Metin Taş, Erkan Yaldız, Lokman Arıcıoğlu, Osman Keleş, Aydın 

Ayyıldız, Regaip Bostan, Ahmet Büyük 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Kanuni sona erme yahut fesih veya tasfiye halinde vakfın her türlü malvarlığı ve 

ekonomik değerleri olan hakları, Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir başka vakıf yahut 

kuruluşa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9383/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Medipol Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Fahrettin KOCA. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Medipol Eğitim Vakfının kuruluşuna ilişkin İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

19/10/2018 tarihinde tashih edilen 19/07/2018 tarihinde kesinleşen 06/04/2018 tarihli ve 

E:2018/116, K:2018/131 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Mensupları veya paydaşları arasındaki ilişki, iletişim, bilgi paylaşımı, 

işbirliği ve dayanışmayı artırmak ve geliştirmek, mensuplar ve paydaşlar arasında sosyal, kültürel, 

sanatsal, sportif, mesleki ve bilimsel faaliyetler ile her türlü etkinlik düzenlemek ve senette 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ahmet Zeki ŞENGİL, Nihat ALAYOĞLU, Naci KARACAOĞLAN, 

Halit Eyüp ÖZDEMİR, Mehmet Kemal ÖZDEMİR.  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta 

kalan malvarlığı Kurucunun uygun göreceği bir başka yere devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  9384/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 9425/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2018 – Sayı : 30586 

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 9397/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2018 – Sayı : 30586 

 

 

 
 9400/1-1 



5 Kasım 2018 – Sayı : 30586 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2018 – Sayı : 30586 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9235/1-1 

————— 

 
 9234/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9233/1-1 

————— 

 
 9232/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği
–– Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi 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

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.


