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KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TAGSEM) 

YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin(TAGSEM) faaliyet alanında bulunan eğitim programlarının ve diğer 

etkinliklerin planlanması, hazırlanması ve yürütülmesi, bu eğitim programlarını ve etkinlikleri 

tamamlayanlar için düzenlenecek belge ve sertifikaların geçerlilik koşullarının belirlenmesi ile eğitim 

programları ve etkinliklere ilişkin mali konularla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Başarı Belgesi: TAGSEM Eğitim veya Etkinlik Programlarında başarı gerektiren programı, devam 

şartını sağlayıp, öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen 

belgeyi, 

b) Eğitim veya Etkinlik Programı: TAGSEM’de açılan kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim 

faaliyetlerini, 

c) Eğitmen: TAGSEM’deki Eğitim veya Etkinlik Programlarını yürüten veya eğitim 

veren kişiyi, 

d) Katılım Belgesi: TAGSEM’de açılan Eğitim veya Etkinlik Programlarında devam şartını sağlayıp, 

başarı belgesi alamayan katılımcılar ile yalnızca katılım belgesi verileneğitim ve etkinlik programlarında 

devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilen belgeyi, 

e) Katılımcı: TAGSEM’de açılan Eğitimveya Etkinlik Programlarına kayıt olan kişiyi, 

f) KGTÜ: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni, 

g) Ortak Yürütülen Programlar: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi dışındaki kurum, kuruluş veya 

kişilerle birlikte düzenlenen Eğitim veya Etkinlik Programlarını, 

h) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü, 

i) Seminer Programı: TAGSEM’de açılan Katılımcıya bilgi/beceri kazandıran eğitim programını, 

j) Sertifika Programı: TAGSEM’de açılan devam ve başarı şartları bulunan eğitim programını, 

k) Yönetim Kurulu: TAGSEM Yönetmeliği’nde tanımlanan Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim veya Etkinlik Programlarına İlişkin Esaslar 

Eğitim veya Etkinlik Programlarının Açılması, İptal Edilmesi, Süresi ve Şekli 

MADDE 4 – (1) TAGSEM’in düzenleyeceği eğitim veya etkinlik programları, TAGSEM Müdürünün 

önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile açılır. 

(2) Eğitim veya etkinlik programının türü (eğitim, kurs, seminer programı, sertifika programıvb.), amacı, 

içeriği, Kabul şartları, yeri, tarihi ve süresi, devam ve / veya başarı koşulları ile katılım ücretleri gibi 

hususlar TAGSEM Yönetim Kurulunca belirlenir ve gerektiğinde değişiklikler yapılabilir. 

(3) TAGSEM tarafından açılacağı duyurulan ancak program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı 

sayısına ulaşılamayan Eğitim veya Etkinlik Programları, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. 

Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler Katılımcıya bir hafta içerisinde iade edilir. 

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi 

MADDE 5 – (1) TAGSEM’de eğitim verme görevini üstlenmek öncelikle eğitmenin isteğine bağlıdır. 

Ancak gerekli hallerde TAGSEM Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Rektör uygun gördüğü öğretim 

elemanını eğitmen olarak görevlendirebilir. 

(2) KGTÜ dışından kendi alanında uzman kişiler, TAGSEM Müdürlüğünün önerisi, 

Yönetim Kurulunun onayı ve Rektörün oluru ile eğitmen olarak görevlendirilebilir. 

Kayıt İçin İstenen Belgeler 

MADDE 6 – (1) Katılımcıların eğitim veya etkinlik programlarına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda 

belirtilen belgeleri, eğitim veya etkinlik programının başlamasından önce TAGSEM Kayıt Bürosuna 

teslim etmeleri gerekir. 

a) Eğitim veya etkinlik programları kayıt formu, 

b) Eğitim veya etkinlik programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecekse 

ilk taksitinin ödendiğini gösteren banka belgesi (dekont veya kredi kartı belgesi), 

c) Gerekli olması durumunda ve önceden belirlenmek koşuluyla eğitim veya etkinlik programının 

özelliklerine göre istenebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

Eğitim veya Etkinlik Programına Devam 

MADDE7–(1) Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle 

yükümlüdürler. 

(2) Katılımcılar, eğitim veya etkinlik programı sonunda katılım belgesi alabilmek için program için 

öngörülen ders saatlerinin %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Öte yandan, katılımcıların başarı 

belgelerini alabilmeleri için hem programın devam koşulunu sağlayıp hem de öngörülen başarı 

değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olmaları gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, programın devam 

şartını sağlayıp, başarı belgesi alamayan katılımcılara sadece katılım belgesi verilecek, başarı belgesi 

verilmeyecektir. 

(3) İlgili programa ilişkin devam durumu; programın eğitmeni tarafından takip edilir. Eğitmen devam 

durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini herders saati sonunda TAGSEM 

Müdürlüğüne elden teslim eder. 

(4) Bu maddenin 2. fıkrası uyarınca devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcıya herhangi bir belge 

verilmez. Ancak katılımcı, eğitim veya etkinlik programıyla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmek 

zorundadır. 

Sertifika Programlarında Başarının Değerlendirilmesi 

MADDE 8 – (1) Eğitmenler, sertifika programına ilişkin içerik planlarını, gerekli olması durumunda 

ölçme ve değerlendirme yöntemini, kaynak ve yayınlar dâhil olmak üzere gerekli hazırlıkları içeren 

çalışmaları ve özgeçmişlerini eğitim veya etkinlik programı ilanından en az bir hafta önce TAGSEM 

Müdürlüğüne dosya halinde teslim ederler. 

(2) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı veya sözlü ölçme ve değerlendirme 

yöntemleriyle yapılabilir. Eğitmen hangi yöntemi kullanılacağını, 1. fıkrada yer alan dosya ile birlikte 

TAGSEM Müdürlüğüne bildirir. 
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(3) Katılımcılar önceden belirlenen sayıda sınava tabi tutulabilir ve/veya kendilerinden bir proje 

hazırlamaları istenebilir. 

(4) Sertifika programına devam konusunda 7. madde hükmü geçerlidir. 

(5)Katılımcılar,sertifika programı kapsamında gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışma 

sonuçlarının ilanını müteakip beş işgünü içinde sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazların 

TAGSEM Müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üzerine ölçme ve değerlendirme çalışma sonuçları 

ilgili eğitmen tarafından beş işgünü içinde yeniden değerlendirilir.İlgili eğitmeninin yeniden 

gerçekleştirdiği değerlendirmeye ilişkin raporu da dikkate alınarak, itiraz başvuru tarihinden itibaren en 

geç on iş günü içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

Sertifika ve Katılım Belgesi 

MADDE9–(1)Gerekli durumlarda sertifika ve katılım belgelerinin geçerlilik süreleri Yönetim Kurulunca 

belirlenir. 

(2) TAGSEM tarafından düzenlenen herhangi bir Eğitim veya Etkinlik Programına belirtilen süre içinde 

katılarak devam koşullarını yerine getiren Katılımcılara Katılım Belgesi verilir. 

(3) Sertifikalar KGTÜ Mezuniyet Belgeleri, Diploma, Diploma Defterleri ve Sertifikalarının 

Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergede belirtilen hususlar doğrultusunda düzenlenir. 

(4) Ortak Yürütülen Programlarda verilecek belgeler ortak yürütücü ile imzalanacak bir protokolle 

düzenlenir. 

(5) Sertifika ve Katılım Belgesi dışında TAGSEM tarafından verilebilecek başarı ve katılımı belgesi 

gibi belgelendirme talepleri Yönetim Kurulu’nca incelenerek karara bağlanır. 

Katılımcıların Sorumlulukları 

MADDE 10 – (1)Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim ve etkinlik programlara ilişkin bu Yönerge’de yer 

alan tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

İlişik Kesme 

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla, katılımcının eğitim veya etkinlik 

programı ile ilişiği kesilir. 

a)Kayıt ücretinin ödenmemesi, 

b)Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması, 

c)Eğitimin düzenini bozacak hareketlerde bulunulması, 

d)Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi, 

e)Eğitim süresince yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olunması. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Konulara İlişkin Esaslar 

Eğitim veya Etkinlik Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler 

MADDE 12 – (1) Eğitim veya etkinlik programlarına ilişkin ücretler için aşağıda belirtilen istisnalar 

uygulanır. 

a) Eğitim veya etkinlik programlarının ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

b) Eğitim veya etkinlik programları, ücretsiz olarak düzenlenebilir. 

c) Eğitim veya etkinlik programlarına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonar ayrılan veya 

programla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret iade edilmez. 

d) Program bazında belirlenen kontenjana bağlı olmak üzere, eğitim veya etkinlik programları ücreti 

üzerinden aşağıda belirtilen indirimler uygulanır. 

-Gazilere %100, 

-KGTÜ öğrencilerine %50, 

-KGTÜ mezunlarına %30, 

-KGTÜ personeli, eş ve çocuklarına %50, 

-Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker A.Ş. personeli, eş ve çocuklarına %50 , 

-Herhangi bir yüksek eğitim kurumuna kayıtlı öğrencilere %20, 

-Toplu kayıtlarda 5-9 kişi için %5, 10-14 kişi için %10, 15 ve üzeri için %15, 

-Şehit ve Gazi eş ve çocuklarına %50, 

-Aynı eğitime katılan kardeşlerin her birine%25. 

e) Katılımcı sadece en yüksek indirimden yararlanabilir. 

f)Yukarıda belirtilenler dışındaki istisnai durumlarda indirim uygulanmasına Yönetim Kurulu karar verir. 

TAGSEM’in Gelirleri 

MADDE 13 – (1) TAGSEM’in gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

a) Eğitim veya etkinlik programları ile kongre, sempozyum, kurs, seminer, araştırma, danışmanlık, 

tercümanlık, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler. 

b) Yayın gelirleri ve telif ücretleri, 

c) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler. 

TAGSEM’in Giderleri 

MADDE 14 – (1) TAGSEM’in giderleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

a) TAGSEM’e ilişkin idari ve personel giderleri, 

b) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği giderler, 

c) Telif,patent hakları, danışmanlık, bilirkişilik, tercümanlık, yayın, tanıtım ve reklam vb. giderler,  

d) Her türlü bilimsel toplantı, uygulama ve benzeri faaliyetlere yönelik organizasyon giderleri, 

e) Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderleri, f)Eğitmen giderleri, 

g) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer giderler. 

Eğitmen Ücretleri ve Ödemeleri 

MADDE 15 – (1) Eğitmen ücretleri belirlenmesi ve ödemeler aşağıdaki hükümlere göre yapılır. 

a) Etkinlik Programlarından elde edilen gelirin eğitmenlere hangi oranlarda dağıtılacağı her akademik 

takvim yılının başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Rektörlükçe uygulanır. 
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b) Birdençokeğitmeninkatıldığıprogramlarda,eğitmenlere ödenecek tutarın eğitmenler arasında nasıl 

paylaştırılacağı, programda görev alan eğitmenler tarafından kararlaştırılarak, program sonucunda 

TAGSEM Müdürlüğüne bildirilir. Ödemeler bu bildirim doğrultusunda gerçekleştirilir. 

c) Eğitmen ücreti, programın tamamlanmasını müteakip peşin olarak ödenir. Eğitmenin talebine 

istinaden ödemeler taksitler halinde de gerçekleştirilebilir. ödenebilir. 

d) Ödemeler, verilecek eğitim ile ilgili ücretlerin üniversite hesaplarına geçmesinden sonra yapılır. 

e) Üniversite tam zamanlı eğitmenlerine, TAGSEM eğitim veya etkinlik programları kapsamında 

yapılacak ücret ödemeleri aylık bazda net maaşlarının iki katını geçemez. 

Mali İşlerin Yürütülmesi 

MADDE16–(1)TAGSEM’in mali işleri KGTÜ Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge KGTÜ Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini KGTÜ Rektörü yürütür. 


