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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesinden:
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İLAÇ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezini
(İLAÇ ARMER),
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) Rektör: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 40. Sayfadadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemizdeki üniversiteler, enstitüler ve araştırmacı ilaç şirketleri ile beraber ülkemizin milli ilaç hedefini gerçekleştirmeye katkı sağlamak.
b) Üniversitemizdeki beyin tümörleri, nörolojik hastalıklar (alzheimer, parkinson, multipl skleroz, huntington, amiyotrofik lateral skleroz, periferik nöropati ve epilepsi ve benzeri)
ve ağrıya karşı yeni ilaç aday moleküllerinin keşfi ve tasarımı için altyapısını genişletmek.
c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini arttırmak.
ç) Hastalıkların tanısı ve tedavi sürecinin izlenmesi için yeni ölçüm yöntemlerini ve
ölçüm kitlerini tasarlayıp geliştirmek.
d) Hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için yeni ilaç aday moleküllerinin keşfi, tasarımı,
sentezi ve ilgili biyoaktivite çalışmalarını yürütmek.
e) Geliştirecek ilaç aday moleküllerinin Üniversite bünyesindeki, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (GETAMER), Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM), Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstisüsü
(YABBE) ve/veya diğer araştırma merkezleri ile birlikte preklinik ve klinik çalışmalar yapmak.
f) Üniversitenin endüstriyel ve bilimsel proje yürütme potansiyelini arttırmak.
g) İlaç endüstrisi ile ortaklaşa projeler yaparak, yeni ilaç aday moleküllerinin tasarımı
ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
ğ) İlaç endüstrisi ile işbirliği içinde yeni ilaç formülasyonları geliştirmek.
h) Üniversitede yapılan araştırmaların yayın, patent ve nihai ürün açılarından desteklenmesini sağlamak.
ı) İlaç sanayi, üniversiteler ve araştırma merkezlerine araştırma hizmeti ve danışmanlık
hizmeti vermek.
i) İlaç tasarım, geliştirme ve araştırma ile ilgili eğitim, çalıştay, sempozyum veya kongre
düzenlemek.
j) Üniversitemiz bünyesindeki Drug Discovery and Development YL programı çerçevesinde yeni ilaç arayışları temalı tez çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgisayar destekli ilaç aday molekülü keşfi (sanal tarama) ve tasarımı yapmak.
b) Doğal kaynaklardan ilaç aday molekül izolasyonu, karakterizasyonu ve yapı tayini
yapmak.
c) Mer tarafından keşfedilmiş veya tasarlanmış ilaç aday moleküllerinin daha etken ve
daha az toksik hale getirilmesi için yeni türevlerinin sentezini, saflaştırılmasını ve yapı tayinini
yapmak.
ç) Moleküler farmakoloji araştırmaları (enzim inhibisyon/aktivasyon, reseptör inhibisyon/aktivasyon, ligand-protein bağlanma kinetiği, afinitesi ve mekanizması, sitotoksisite, ve
benzeri) yapmak.
d) Yeni ilaç formülasyonu geliştirmek.
e) Kalite kontrol, farmakokinetik ve toksikolojik analizler yapmak.
f) İlaç analizleri ve hastalık tanısı için yeni metotlar geliştirmek ve analitik sorunlara
çözümler geliştirmek.
g) İlaç endüstrisinin ve eczacılık fakülteleri akademisyenlerinin katılımının sağlandığı
çalıştay ve konferanslar düzenlemek.
ğ) Lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini arttırmak için fırsatlar
oluşturmak.
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h) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
ı) Eğitim, seminerler ve konferanslar düzenlemek.
i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman gönderme konusunda Rektörlüğe
öneride bulunmak.
j) Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde görsel ve yazılı medyada yer alan ilaç araştırma ve
geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesine yönelik çalışmalar
yapmak, kamuoyunun yetkin kişilerce doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmalar ile Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi
sona erer.
(2) Müdür, kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri
arasından en çok iki öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün
görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Gerektiğinde birimlere birim sorumlusu görevlendirmek.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş amacına uygun olup olmadığını
kontrol etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.
e) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımı, yükümlülükleri ve çalışma düzenini
belirlemek ve denetlemek.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek.
g) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek
faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak
sağlanması için girişimlerde bulunmak.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
h) Personel alımıyla ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi,
sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve onaylamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dört en fazla 6 öğretim üyesinden
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oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine,
Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması
halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple
sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı yöntemle yeniden görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün
önerisi üzerine Merkezde yeni birimler oluşturulmasına karar vermek.
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve
uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek ve süreçleri karara bağlamak.
f) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma
programını ve yeni yatırımlarla ilgili önerisini Rektöre sunulmak üzere onaylamak.
ğ) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak
sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun
olarak belirlemek.
h) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, çalıştay, kongre ve benzeri faaliyetleri karara
bağlamak ve ilgili ilkeleri belirlemek.
ı) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili Üniversite içinden ve/veya dışından, Müdür daimi üye olmak üzere en az beş, en çok dokuz kişiden
oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından iki
yıl süre ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin
yerine kalan süre için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve amaçları doğrultusunda
yeni çalışmalar yapma konusunda görüş ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlanmak
üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir
kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/3/2019 tarihli ve 30725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine
bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DİLMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı
olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin (DİLMER) faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Merkez (DİLMER): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/3/2019

30725
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversiteye bağlı tıp ve diş hekimliği fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Uygulamalı Mühendislik Eğitimi dersi alan öğrencilere bu ders için bütünleme ve tek ders
sınav hakkı verilmez.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/8/2017

30143

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/9/2018

30541 (Mükerrer)

—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimi: Merkeze bağlı faaliyet birimini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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c) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Özel yetenekli öğrenci (ÖYÖ): Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat,
liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen,
ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren öğrenciyi,
e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) ÖYÖ’nün tanılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, tanılama ve değerlendirme
modelleri geliştirmek.
b) ÖYÖ için örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
c) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili öğretmen eğitimi yapmak ve ilgili resmi ve özel kurumlara
danışmanlık yapmak.
ç) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile iş birliği yaparak bu okullarda bulunan ÖYÖ’nün eğitimine katkı sağlamak.
d) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki özel yetenekli bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim modelleri ve programları geliştirmek, bu öğrencilerle birlikte bilim ve doğa
kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemek.
e) Zekâ, üstün zekâ, üreticilik ve bütün özel yeteneklilerin eğitimi alanlarında bilimsel
araştırmalar yürütmek ve bu alanlarda araştırmacılar yetiştirmek.
f) Özel yetenekli bireylerin ailelerine yönelik eğitim, danışma ve rehberlik faaliyetlerinde bulunmak, bu konuda ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.
g) Özel yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve araştırma ve geliştirme merkezi oluşturmak.
ğ) Özel yeteneklilerin eğitimi boyunca izlenmesi, profesyonel meslek yaşamları boyunca da iş birliğinin sürdürülmesine ilişkin uygulamalar yapmak.
h) Özel yeteneklilerin sağlıklı bir mizaç eğitimi ile milli ve uluslararası değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını; lider ve üretici
düşünce yeteneklerini milli ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak
biçimde geliştirmek.
ı) Özel yeteneklilerin bilişsel-duyuşsal ve psikomotor alanların tamamında bütüncül
gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Zekâ, üstün zekâ, üstün yetenek ve yaratıcılık alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma projeleri, eğitim ve tanılama araçları ve modelleri geliştirmek.
b) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili örgün eğitim kurumları oluşturulmasına katkıda bulunmak.
c) Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili tüm alanlarda eğitim programları geliştirmek,
uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Üniversitemiz kapsamında ÖYÖ’nün Üniversitemiz laboratuvar, atölye ve ortamlarında destek eğitim almalarını sağlamak.
d) ÖYÖ için destek eğitim ortamları oluşturmak ve destek eğitim faaliyetleri düzenlemek.
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e) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili kurs, sertifika eğitimleri ile öğretmen eğitimleri düzenlemek, enstitülerimiz ile iş birliği içinde öğretmenlere ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili lisansüstü eğitim
imkânları oluşturmak.
f) Türkiye’de tüm eğitim kademesi, tür ve düzeyindeki okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlere özel yeteneklilerin eğitimi konusunda düzenlenecek programlar kapsamında
eğitim vermek.
g) Özel yetenekli bireylere sahip ailelere eğitimler vermek ve danışmanlık yapmak;
destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak
ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.
ğ) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde özel yetenekli bireyler için
bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer
toplantıları düzenlemek.
h) Özel yeteneklilik konusunda uzmanları bir araya getirip ulusal veya uluslararası katılımlı kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek
ve katılmak; yurt içinden ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek, özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uluslararası iş birliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak.
ı) Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel yetenekli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları
ile ortak çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler planlamak ve uygulamak.
i) Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından takip
ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.
j) Özel yetenekli bireylerin, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal
ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak.
k) Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının birlikte çalışacakları
projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.
l) Eğitim Fakültesi bünyesindeki tüm bölüm ve anabilim dallarındaki öğrencilere özel
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak, lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerin koordinasyonunu sağlamak.
m) Sanat ve spor alanlarında özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda çalışma ortamları sunmak.
n) Özel yetenekli bireylere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak dil kursları düzenlemek.
o) Özel yetenekli bireylerin üretken ve sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine imkân
sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
ö) İlimizde özel yeteneklerin eğitimi alanında yürütülen eğitim ve bilimsel faaliyetlerin
akreditasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.
p) Yurt içinde ve dışında özel eğitim kapsamında özel yetenekli olarak tanılanmış bütün
çocukların takibini yapmak ve onları eğitim kampları ve benzeri organizasyonlarla hayata hazırlamak.
r) Özel yeteneklileri, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir
araya getirmek, imkânlar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek.
s) Örgün eğitim dışında kalan özel yetenekli bireylerin, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik
olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve bu konuda desteklemek.
ş) ÖYÖ’nün uzaktan eğitimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
t) ÖYÖ’nün eğitimi ve zekâ gelişimi ile ilgili fiziki ve teknoloji destekli materyaller ve
ortamlar üretmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Çalışma Birimleri.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; özel yetenekliler alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür ikinci kez görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak özel yetenekliler alanında çalışmaları bulunan akademisyenler arasından Rektör tarafından müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurumun iş yükü dikkate alınarak birden fazla müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcısını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.
c) Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan
alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını
belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek.
f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlar ile iletişim kurmak.
g) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı daimi üye olmak üzere
Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilim alanları dikkate alınarak matematik, fizik, kimya,
biyoloji, coğrafya, tarih, Türk dili, psikolojik danışma ve rehberlik, bilişim teknolojileri, resim,
müzik, spor ve özel eğitim alanlarından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen
on üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üst üste
üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan ve üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu; en geç üç ayda bir, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar,
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda
kararlar almak.
c) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.
ç) Değişik bilim alanlarına yatkın özel yetenekli çocukların eğitimine ilişkin olarak hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak hayata geçirilmelerini
sağlamak.
d) Uygulamalı ve teorik bilim kamplarını; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte
yürütmek.
e) Eğitim programlarına alınacak özel yeteneklilerin tanılanmasında kullanılacak ölçme
ve değerlendirme araçları ile öğrenci sayısını belirlemek.
f) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
g) Merkeze bağlı düzenli olarak yayınlanacak bilimsel dergi için gerekli birimi oluşturmak.
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer sosyal ve bilimsel faaliyetleri planlamak.
h) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ı) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin
amaçları kapsamında araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunan farklı fakültelerden bilim insanları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimlerden temsilciler, topluma mal olmuş kişiler, sporcular,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve Eğitim Fakültesi Dekanı ile gerekli görülen ilgili kişiler
arasından seçilerek görevlendirilen sekiz üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulanması ve geliştirilmeleri yönünde görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin yıllık faaliyetlerini, işleyişini ve sunduğu hizmetleri değerlendirmek, Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar
hakkında görüş bildirmek.
c) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idarî planlarını değerlendirmek ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunmak.
ç) Çalışma birimleri oluşturulmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, tanılama, destek eğitimi, aile
eğitimi, öğretmen eğitimi, MEB koordinasyon, destek ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda faaliyetleri yürütmek, verimliliği artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma birimleri
oluşturulabilir.
(2) Çalışma birimlerinin sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Çalışma birimlerindeki faaliyetler, çalışma birimi sorumlularının yönetiminde yürütülerek Müdüre rapor edilir.

23 Haziran 2019 – Sayı : 30810

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin ders kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlarına ilişkin genel
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde
uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Akademik Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek
üzere Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Dekanlık: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,
ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama,
laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,
d) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim
Kurulunu,
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g) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin istekleri göz önüne alınarak belirlenen Veteriner
Hekimlik eğitimi ile ilgili dersleri,
ğ) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı)
bendinde yer alan dersleri,
h) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
j) Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim
yılının 10 uncu yarıyılında uygulanan programı,
k) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları, Kayıt ve Kayıt Yenileme
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır. Fakülte Kurulunun
teklifi ve Senatonun kararı ile yaz okulu programı ve eğitim kursları açılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıl (10 yarıyıl)’dır. 10 uncu yarıyıl
Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir
ve eğitim-öğretim süresi bir yılda “Güz ve Bahar” olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir
yarıyıl 15 haftadan oluşur. Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı ile yıllık olarak da
düzenlenebilir.
(2) Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Üniversitenin ilgili yönetmeliğindeki usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülür.
Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Kayıtlar Üniversitenin belirlediği tarih ve koşullara göre yapılır.
(2) Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini Senatonun belirlediği ve ilan
edilen akademik takvimde belirtilen tarihlerde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Akademik Danışman
onayı ile kesinleşir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü
Ders türleri
MADDE 9 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler,
seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık
ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.
Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP)
MADDE 10 – (1) VEHİP eğitimi, 10 uncu yarıyılda, toplam 16 hafta üzerinden yapılır.
15 haftalık VEHİP eğitiminde öğrenciler Fakülte Kurulunun onayladığı şekliyle gruplara ayrılır.
Her grup, haftada 12 saat teorik ve 14 saat pratik olmak üzere 26 saat ders almakla yükümlüdür.
Fakülte Kurulunun onayladığı sürelerde ilgili Ana Bilim Dallarında rotasyonlu eğitime tabi tutulurlar. Ders saatlerinin hafta içindeki dağılımı ve ders sorumluları ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca önerilir ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak Dekanlıkça yürütülür. VEHİP
eğitiminin 16 ncı haftası ise bütünleme ve/veya telafi programı olarak değerlendirilir.
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(2) Öğrenciler her Ana Bilim Dalındaki VEHİP eğitiminin sonunda yapılacak olan yazılı
ve/veya sözlü sınavlara girerler. Ana Bilim Dalı Başkanları sınav sonuçlarını en geç izleyen
hafta başı Dekanlığa gönderir.
(3) Herhangi bir anabilim dalından devamsızlıktan kalan öğrenciler VEHİP programının
16 ncı haftası telafi programına alınırlar. Telafi programına alınacak öğrencilerin devamsızlıktan
kaldıkları anabilim dalı ders saatleri toplamı 26 saati geçemez. Devamsızlıktan kaldığı anabilim
dallarındaki toplam ders saatinin 26 saati geçmesi durumunda, öğrenci VEHİP eğitiminde devamsızlıktan kalmış olur ve dersin açıldığı ilk yarıyılda bu eğitimi tekrarlamak zorundadır.
(4) VEHİP eğitiminde tüm anabilim dallarından devam almış ancak 60/100 puan üzerinden düşük puan alıp başarısız olan öğrenciler ise başarısız not aldıkları anabilim dallarından
bütünleme sınavına girerler.
(5) VEHİP eğitimi bütünleme sınav programı VEHİP programının 16 ncı haftasında
gerçekleştirilmek üzere Dekanlıkça ilan edilir.
Yaz stajı
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretimin 8 inci yarıyılını tamamlayan öğrencilere, Fakülte
Yönetim Kurulunun belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az 20 iş günü olacak
şekilde staj yaptırılır. Staj işlemleri Dekanlıkça oluşturulacak olan staj değerlendirme komisyonunca başarılı/başarısız şekilde değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler aynı süreyi başarı
ile tamamlamak zorundadırlar. Staj işlemleri ilgili yönerge üzerinden yürütülür.
Derslerin kredi değeri
MADDE 12 – (1) Fakültede okutulan haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmalar bir kredidir. VEHİP’te gruplandırılmış her
bir haftalık ders, 1 kredi olarak değerlendirilir. Ayrıca her ders için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) belirlenir ve mezuniyet işlemlerinde göz önüne alınır.
Derslere devamın belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Öğrenciler derslerin ve uygulamaların devamını almak koşuluyla sınavlara katılır. Teorik derslerde %70 uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır.
Derslerden bir kez devam alan öğrenciler için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda
devam şartı aranmaz.
Ders alma
MADDE 14 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrencilerin istisnasız her yarıyılda alacakları derslerin toplamı 36 saati geçemez.
Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.
b) Öğrenciler alt yarıyıllarda alamadıkları ve/veya devamsızlıktan kaldığı dersleri öncelikli olarak seçmekle yükümlüdürler. Alt yarıyıllarda devam zorunluluğu bulunan derslerin
teorik ve uygulama saatlerinin, üst yarıyıldan alınmak istenen derslerin herhangi bir saatiyle
çakışması durumunda üst yarıyıldaki derslerini alamazlar.
c) Öğrenciler, VEHİP dönemi hariç diğer dönemlerde en az birer mesleki seçmeli ders
seçmek zorundadırlar.
ç) Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ın
üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili kurulların onayı ile üst
yarıyıllardan veya varsa yaz okulundan ders alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, haftalık ders
programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan ve kendi yarıyıl dersleri ile birlikte en fazla
36 saat ders alabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar
Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, muafiyet ve tek ders
sınavlarından ibarettir. Genel not ortalamasına katılan derslerden başarısız olunanlara dönem

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

23 Haziran 2019 – Sayı : 30810

sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar; yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü şekilde yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili Ana Bilim Dalı/Dallarının görüşü alınarak,
Fakülte Kurulu karar verir. Hafta içi mesai saatleri, mesai saatleri dışında veya hafta sonu yapılabilecek bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan
en az iki hafta önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik
belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Ara sınavlar
MADDE 16 – (1) Ara sınavların saat, tarih ve yer bilgileri Dekanlık tarafından ilân
edilir. Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı,
kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri ilgili Ana Bilim Dalı/Dallarının görüşü alınarak
Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
(2) VEHİP eğitiminde ara sınav yapılmaz.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı
yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başarısız olunan dersler için bir bütünleme sınav hakkı verilir.
(2) Uygulamalı dersin/derslerin sınavı/sınavları pratik ve/veya sözlü olarak yapılabilir.
(3) VEHİP’te Ana Bilim Dallarında gerçekleştirilen rotasyonlu eğitimde her bir Ana
Bilim Dalı için ayrı ayrı sınav yapılır.
(4) Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında (genel sınavda) başarılı sayılabilmesi
için 100 tam not üzerinden en az 60 alması zorunludur.
Ders başarı notu
MADDE 18 – (1) Fakültede, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir
dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla,
ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplamının en az
55 olması gerekir.
(2) Öğrencilerin VEHİP eğitiminde başarılı olabilmeleri için her bir Ana Bilim Dalı tarafından yapılan sınavlardan en az 60 puan almaları gereklidir.
(3) Öğrencilerin VEHİP notu, her bir Ana Bilim Dalından alınan puanlar Ana Bilim
Dalındaki ders süresi ile çarpılır, elde edilen rakamlar toplanarak VEHİP eğitimi boyunca alınan
toplam ders saatine bölünerek hesaplanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller ve yönerge ile düzenlemeler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Yönetmelikte yer alan hususlar ile ilgili olarak gerekli görülen durumlarda yönerge
oluşturulabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5408

—— • ——
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5429
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5473

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TDLSATIŞ-10 BATMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, İRMİ VE BİLEYDER KÖYLERİNDE
BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
1- İdare ile ilgili bilgiler
a) Adresi
: TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde
No:10 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks No
: 312 207 26 69 - Faks: 312 286 90 73
c) Elektronik Posta Adresi : dunver@tp.gov.tr; ihale@tp.gov.tr
2- İhale konusu; Batman İli, Merkez İlçesi,
1. İrmi Köyünde 170 m² yüzölçümlü 266 nolu parsel,
2. İrmi Köyünde 370 m² yüzölçümlü 269 nolu parsel,
3. İrmi Köyünde 400 m² yüzölçümlü 272 nolu parsel,
4. İrmi Köyünde 270 m² yüzölçümlü 275 nolu parsel,
5. İrmi Köyünde 500 m² yüzölçümlü 278 nolu parsel,
6. Bileyder Köyünde 450 m² yüzölçümü 917 nolu parsel,
7. Bileyder Köyünde 910 m² yüzölçümü 181 ada 5 nolu parsel,
8. Bileyder Köyünde 749,83 m² yüzölçümü 182 ada 4 nolu parsel,
9. Bileyder Köyünde 14096,86 m² yüzölçümü 183 ada 5 nolu parsel,
“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme
Yönetmeliği” esasları dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Açık Artıma Usulü” ile satış ihalesi
yapılması.
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3- İhale İle İlgili Bilgiler
a) Yapılacağı Yer

: TPAO Genel Müdürlüğü /Tedarik ve Lojistik Daire
Başkanlığı Yeni İhale Salonu Söğütözü Mah. 2180 Cad.
No:10 Çankaya/ANKARA
b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 11/07/2019 / 14:00
c) İhalenin Tarih ve Saati
: 11/07/2019 / 14:00
4- İhaleye Katılma Şartları
a) Şartname Satın Alma
: Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce
hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen
adresten 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın
almaları gerekir.
b) Geçici Teminat
: Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO
Şubesi TR970001500158007290224965 TL hesabına
yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi
gerekmektedir.
c) İstenen Belgeler
: Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen
tarih ve saate kadar TPAO içerisinde bulunan Yeni İhale
Salonuna kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi
gerekmektedir.
5- Şartname İnceleme
: İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel
Müdürlüğü Ana bina 6.Kat 616 numaralı odadan yada
www.tpao.gov.tr adresinde ücretsiz olarak incelenebilir.
6- İhaleye İştirak
: İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak
müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
7- TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
8- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ PARSEL;

YERİ
1. İrmi Köyü
2. İrmi Köyü
3. İrmi Köyü
4. İrmi Köyü
5. İrmi Köyü
6. Bileyder Köyü
7. Bileyder Köyü
8. Bileyder Köyü
9. Bileyder Köyü

ALANI
170 m² alanlı 266 nolu parselin
370 m² alanlı 269 nolu parselin
400 m² alanlı 272 nolu parselin
270 m² alanlı 275 nolu parselin
500 m² alanlı 278 nolu parselin
450 m² alanlı 917 nolu parselin
910 m² alanlı 181 ada 5 nolu
parselin
749,83 m² alanlı 182 ada 4 nolu
parselin
14096,86 m² alanlı 183 ada 5 nolu
parselin

MUHAMMEN
BEDEL
(KDV hariç)
25.901,63 TL,
56.374,13 TL,
49.147,00 TL,
41.137,88 TL,
88.506,25 TL
20.115,00 TL,

GEÇ. TEMİNAT
İSTEKLİLER bu iş
için teklif fiyatın %3
den az olmamak
üzere geçici teminat
verecektir.

37.401,00 TL,
26.993,88 TL,
976.912,40 TL,
5502/1-1
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I VE II NOLU KİREÇ OCAKLARININ (150 M³) GÖVDE SAC
TAMİRİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
I ve II Nolu Kireç Ocaklarının (150 m³) Gövde Sac Tamiri hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş.
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt numarası

: 2019/294012

1- İdarenin
a) adresi

: Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/
Konya

b) Telefon ve faks numarası : 0332 7345930-36 - 0332 7345938
c) Elektronik posta adresi

: -

2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: I ve II nolu Kireç Ocağında gövde parçası değiştirilmesi
için

kireç

ocaklarının

demontaj-montajı,

ocakların

doğrusallığının sağlanması ve boyanması işidir.
b) Yapılacağı yer

: Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi

: İş yeri teslimine müteakip 25 (yirmibeş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 05/07/2019 Cuma günü, saat 14:30

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.
Dahil) 150,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8- İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerinin götürü bedel üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
11-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.

5503/1-1
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DÜĞÜN SALONU İNŞAATI YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR
Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:
Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan, Belediyemiz mülkiyetinde olup, imar
planlarında B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu”, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul
c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68
2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planlarında B.H.A. da kalan,
Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu” inşaatının eksikliklerin projesine
uygun olarak Yüklenici tarafından tamamlanması suretiyle şartname eki yerleşim planında
gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 18 yıl süreyle
irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir.
3) Muhammen Bedel:
a) Muhammen Yapım Bedeli: 7.153.376,34 TL (Yedimilyon Yüzelliüçbin Üçyüzyetmişaltı Türk Lirası Otuzdört Kuruş)
b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türk Lirası) (KDV
hariç)
4) Geçici Teminat:
a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 214.605,00 TL (İkiyüzondörtbin Altıyüzbeş Türk Lirası)
b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 900,00 TL (Dokuzyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.
5) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini
Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C
Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL
b) Tarih ve Saati: 09.07.2019 - 10:00
6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri,
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1
Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)
karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 08.07.2019 – 17:00
8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi,
Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet
Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü.
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var
ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş
sureti)
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b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) 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.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil
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 sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen
teklif mektubu (FORM:1)
f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim
beyannamesi vermesi. (FORM:2)
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz
edilmesi.
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya
Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına
dair belge.
j) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki
(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış
Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen
geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde
toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından
karşılanabilir. (FORM:3)
k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h) bentlerinde belirtilen
belgeleri vermek zorundadır.
l) İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece
Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine
yatırılabilir.)
10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
5421/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 7994 ada 7 ve 8 nolu parseller, Belediye
Encümenimizin 07.03.2019 gün ve 212/422 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye
Encümeninin 16.05.2019 gün ve 531/1328 sayılı kararı onaylanan 66050/E Nolu Parselasyon
Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.

5471/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul Anadolu 1. İş Mahkemesinin 2014/135 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından. 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5491/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesinin (kapatılan) 1998/127 Esas, 2000/37 Karar sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5492/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/261 Esas, 2011/267 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5493/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 2. icra Müdürlüğünün 2005/8057 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından,
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin
söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına
karar verildiği ilân olunur.

5494/1-1
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı
VAKFEDENLER: Abdurrahim ÖZGE, Ahmet BUDAN, Burhan ÇİNGAY, Cevdet
YILMAZ, Ferit YARAŞİR, Hakan OLGUN, Hüsamettin KORKUTATA, İbrahim ÇAPAK,
Müslüm AYYILDIZ, Mehmet BARCA, Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ, Metin SUNA, Veli
AKCA
VAKFIN İKAMETGÂHI: BİNGÖL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Bingöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.05.2019 tavzih kararlı, 24.04.2019 tarih ve
2019/3E., 2019/112K. sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Bingöl Üniversitesi’nin fiziki yapısını geliştirmek, korumak,
yaşatmak, öğrencilerin eğitimine her türlü katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer
amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 125.00.00 TL (Yüzyirmibeşbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Hakan OLGUN, Müslüm AYYILIZ, Metin SUNA, Veli AKCA,
Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan malvarlığın Bingöl Üniversitesi’ne intikal eder. O tarihte bu isimle bir
Üniversite mevcut değilse, mal varlığı aynı gayeleri taşıyan bir başka vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5427/1-1

—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı
VAKFEDENLER: İlke İlim Kültür Eğitim Derneği
VAKFIN İKAMETGÂHI: Üsküdar-İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.05.2019 tarihinde kesinleşen, 25.04.2019
tarihinde tashih edilen, 16.04.2019 tarih ve 2018/196 E. 2019/160 K. sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Kaynağını İslam’dan alan insani değerlerin toplumda anlaşılıp
yaşanmasına katkı sağlanmasına yönelik eğitim, araştırma, yayın, organizasyon, yardımlaşma ve
dayanışma faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Davut Şanver, Lütfi Sunar, Nihat Erdoğmuş, Süleyman Güder,
Yusuf Alpaydın
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Feshe karar verildiğinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların mütevelli
heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa veya kuruma, mütevelli heyetçe belirlenemediği
durumda, işbu vakfın konusu ve amacına en yakın olan Tevhid Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5428/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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