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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2010 27670

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2011 27997

2- 11/10/2011 28081

3- 25/11/2011 28123

4- 21/3/2012 28240

5- 20/7/2012 28359

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Şubat 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28556



Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ya-

bancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce hazırlık programında yürütülecek olan eğitim-öğretim

ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde ya-

bancı dille eğitim-öğretim yapan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce hazırlık programında

yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı notu: Öğrencinin İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamam-

lamadığının tespitinde esas alınacak notu,

b) Bölüm: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü,

c) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

ç) FCE: Cambridge First Certificate İn English Sınavını,

d) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

e) İngilizce hazırlık programı: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller

Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programını,

f) Muafiyet sınavı: Her eğitim-öğretim yılının başında yeni kayıt yaptırmış olan veya

bir önceki eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programından başarısız ya da devamsız

olan öğrencilerin, İngilizce hazırlık programından muaf tutulup tutulamayacağını belirleyen

Bölüm tarafından yapılacak olan sınavı,

g) Program sonu sınavı: Her eğitim-öğretim yılının sonunda İngilizce hazırlık progra-

mına kayıtlı öğrencilerin program başarı notunun % 50’sini belirleyecek olan sınavı,

ğ) SAT: Scholastic Aptitude Test Sınavını,

h)  Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-Based Test Sınavını,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

İngilizce hazırlık programının amacı

MADDE 5 – (1) Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

tarafından yürütülmekte olan İngilizce hazırlık programı özel amaçlar için İngilizce niteliği ta-

şımakta olup, öncelikli amacı; öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi beceri

odaklı dersler aracılığıyla lisans eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları İngiliz Dili eğitimi ala-

nına özgü akademik bilgi ve becerilerinin alt yapısını kazandırmaktır. Buna ek olarak, İngilizce

hazırlık programının bir diğer amacı da bölüme kayıt yaptırmış olan öğrencilerin var olan dil

yeterliliklerini geliştirerek en az orta üstü (Upper-Intermediate) düzeye ve alan derslerini izle-

yecek seviyeye getirmektir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretimle ilgili akademik takvim, Senatoca belirlenir. Akade-

mik takvimin süresi sınavlar dâhil onbeş hafta ve en az iki yarıyıldır.

(2) Öğrencinin İngilizce hazırlık programında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu

lisans programı için 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen süre-

lerin dışındadır.

(3) İngilizce hazırlık programı haftada en az yirmi saat olmak kaydı ile bölüm kurulunun

önerisi ve fakülte kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) İngilizce hazırlık programının süresi azami iki eğitim-öğretim yılıdır.

Devam durumu

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programında yıllık % 80 devam zorunluluğu vardır.

Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı

tespit edilir.

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, program sonu sınavına giremezler. Bu öğrencile-

rin, takip eden eğitim-öğretim yılında yapılacak olan İngilizce hazırlık muafiyet sınavına gir-

meleri, başarısız oldukları takdirde ise programını tekrar etmeleri gerekmektedir.

(3) İngilizce hazırlık programının tekrarı halinde devam zorunludur.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.

Muafiyet sınavında başarısız olan ve sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere

yeni bir sınav açılmaz. Bu sınavda 100 üzerinden 65 ve daha yukarı puan alan öğrenci İngilizce

hazırlık programından muaf tutulur. İngilizce hazırlık programından muaf tutulmanın diğer

şartları ise şunlardır:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki

bir üniversitede İngilizce muafiyet nitelikli sınavdan muaf olmuş ya da İngilizce hazırlık eğitimi

almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının

uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.
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b) Öğrencinin, yurt içindeki bir üniversitede 4 yıllık İngilizce dil, edebiyat veya öğret-

menlikle ilgili bir bölümün İngilizce muafiyet nitelikli sınavından muaf olmuş ya da İngilizce

hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında mua-

fiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

c) Öğrencinin, son iki yıl içerisinde aşağıdaki sınavlardan birine girmiş ve aşağıda be-

lirtilen o sınava ait asgari puanı almış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sına-

vının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

1) TOEFL-internet-based testten 75 puan almak,

2) IELTS’ten 6 puan almak,

3) FCE sınavından “C” seviye notu almak,

4) SAT sınavının herhangi bir bölümünden en az 520 puan almak,

5) YDS’den 80 puan almak ve buna ek olarak girmek zorunda olunan İngilizce hazırlık

muafiyet sınavının konuşma ve yazma bölümlerinden 50 üzerinden en az 30 puan almak.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programı süresince öğrencilerin bilgi ve gelişme dü-

zeylerini belirlemek için beş tip sınav veya ölçme değerlendirme yöntemi uygulanır. Bunlar;

a) Bilgi yoklama sınavları (haftalık kontrol sınavları, quiz): 15-20 dakikalık yazılı veya

sözlü sınavlardır. Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda ders saati içerisinde öğrencilere

haber verilmeden uygulanır. Sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret hakkı verilmez.

b) Ara sınav (vize): Her yarıyılda en az iki kez uygulanır ve ders saatlerinde yapılır. Sı-

nav günleri onbeş gün öncesinden duyurulur. Geçerli sağlık raporu veya haklı özrü olmadığı

halde sınava girmeyen öğrenciler, 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli sağlık raporu ve mazereti

olan öğrenciler, 13 üncü maddeye göre mazeret sınavına alınır.

c) Yarıyıl ve program sonu sınavları (yarı-final, final): Öğrencilere birinci dönem so-

nunda yarıyıl sonu sınavı ve ikinci dönem sonunda da program sonu sınavı uygulanır. Program

sonu sınavına sadece yıllık devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir. Öğren-

cinin, yıl içi başarı notu ne olursa olsun program sonu sınavından en az 65 puan almalıdır.

ç) Bütünleme sınavı: Program sonu sınavında başarılı olmak için gerekli notu alamayan

ya da program sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrencilere verilen ve sadece

program sonu sınavının yerine geçen sınavdır.

Başarı notunun hesaplanması ve katsayıları

MADDE 10 – (1) Başarı notu; İngilizce hazırlık programında verilen tüm bilgi yoklama

sınavlarının ortalamasının % 10’u ile derse katılım notunun %10’u, ara sınavların ortalamasının

% 20’si, birinci yarıyıl sonunda verilecek yarıyıl sonu sınavının % 20’si ve program sonu sı-

navının % 40’ı eklenerek hesaplanır.
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(2) Öğrencilerin İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için

başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az (CC) olması ge-

rekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir.

Başarı Notu Katsayı Puan Başarı Derecesi

AA 4 90-100 Mükemmel

BA 3,5 85-89 Pekiyi

BB 3 80-84 İyi

CB 2,5 75-79 Orta

CC 2 65-74 Geçer

K - - Başarısız

M - - Muaf

D - - Devamsız

N - - Girmedi

Sınavların yapılış şekli

MADDE 11 – (1) Konuşma becerisi dersinin sınavları ve derse katılım notunu belirle-

yecek değerlendirmeler dışındaki sınavlar, yazılı olarak yapılır. Derse katılım notu, öğrencinin,

derse katılımının düzeyini değerlendirme şeklinde yapılır. Sınavların yapılış şekli Bölüm Baş-

kanlığınca yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Sınav programı

MADDE 12 – (1) Bilgi yoklama sınavları ve derse katılım notu dışındaki tüm sınavların

tarihleri, Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az iki hafta önce sınav programı olarak ilan edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 13 – (1) 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ko-

caeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesine

göre haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile ara sınavlardan herhangi birine giremeyen öğren-

ciye, ara sınavların bitiminden itibaren en geç 5 gün içerisinde başvurması ve geçerli mazeretini

belgelemesi veya sağlık raporunu sunması halinde, fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeret

sınav hakkı verilir. Bilgi yoklama sınavı, yarıyıl sonu, program sonu ve bütünleme sınavları

için mazeret sınavı açılmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavı izleyen ilk dört gün içinde bölüm başkanlı-

ğının onayı ile ilan edilir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından yıl sonunda tutanakla

bölüm başkanlığına teslim edilir ve iki yıl süre ile bölüm başkanlığınca muhafaza edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) İngilizce hazırlık programında öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edil-

diği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz

edebilir. Sınav sonuçlarına itiraza Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
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Başarısızlık durumu

MADDE 16 – (1) İngilizce hazırlık programını, 6 ncı maddede belirtilen süre içerisinde

başarı ile tamamlayamamış ve en son girdiği muafiyet sınavında da geçer not alamamış öğ-

rencilerin bölüm ile ilişiği kesilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 17 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencilerine yarıyıl izni verilmez. Ancak

geçerli ve haklı mazereti olan öğrencilere, bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kuru-

lunun kararıyla bir defaya mahsus olarak ve sadece iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara verme

izni verilebilir. Öğrenime ara verme izni müracaatının ilk ara sınavların başlangıç tarihinden

önce yapılması gerekir. Öğrenime ara verme izni alan öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez

ve öğrenim harçlarına ilişkin hususlarda haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu öğ-

renciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programına devam ederler.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Kayıt yenilemede öğrencilere Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Li-

sans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 19 – (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin; nakil yaptırdıkları öğretim

kurumlarından, İngilizce hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeleri ge-

rekir. İngilizce hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeyen öğrenciler, bö-

lüm tarafından yapılan İngilizce hazırlık muafiyet sınavında başarısız olmaları halinde İngilizce

hazırlık programına alınırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 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 ile diğer ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 17/9/2010 tarihli ve 27702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ko-

caeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde bir öğretim yılının

Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak yaz aylarında uygulanan Yaz Öğretimi programlarını dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesinde Yaz Öğretimi yapılan tüm

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokullarında uygulanacak hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya

Meslek Yüksekokulunu,

b) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretimin Amaçları ve İlkeleri

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam ede-

medikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde al-

malarına olanak sağlamak,

c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrenci yığılmalarını gidererek, öğretimin ve-

rimini artırmak,
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ç) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de Üniversitede açılacak dersleri alma olanağı

vermek,

d) Yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim

elemanlarının da Üniversiteye katkısını sağlamak,

e) Yandal lisans ve çift anadal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almala-

rına olanak sağlamak,

f) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun ola-

bilmelerine olanak sağlamaktır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre

yürütülür.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde, normal bir dönemdeki ders saati kadar ders yapılır.

Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra, il-

gili birim kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dö-

nemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi haftadır. Ancak bu süre

Senato tarafından değiştirilebilir.

Eğitim öğretim

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyeti 14/9/2011 tarihli ve 28054

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönet-

meliğine göre yapılır.

(2) Yaz öğretiminde açılan derslerin önceden devamının alınıp alınmadığına bakılma-

dan, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80'ine de-

vam etmek zorunludur.

(3) İlgili bölüm veya programın tüm öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı

kadar dersi başaran ve mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu tutturamadıkları için mezun

olamayan öğrenciler de yaz öğretimine katılarak yeterli GANO’yu sağladıkları takdirde mezun

olabilirler.

(4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yaz öğretimi açılması durumunda yaz öğretimi so-

nunda yapılan yeterlik sınavındaki başarı notu hazırlık sınıfında uygulanan kriterler çerçeve-

sinde belirlenir.

(5) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğ-

renciler, ilgili öğretim yılının yaz öğretimi sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri

buna göre düzenlenir.
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Öğretim elemanları

MADDE 9 – (1) Bir öğretim elemanı yaz öğretimi önlisans ve lisans eğitim-öğretim

programlarında yer alan derslerden on kredi saati geçmeyecek şekilde ders verebilir. Ancak 10

kredi saati aşan derslerde sadece bir ders verebilir.

(2) Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendi-

rilebilir. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti

ödenir.

Derslerin açılması

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili birim kurullarının

önerileri doğrultusunda Senato onayından sonra öğrencilere duyurulur.

(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, ön lisans ve li-

sans programlarında on öğrenciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Ancak

bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde bitirme ödevi, proje,

bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel sorunlar gibi derslerde en az sayı şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 kredi saati aşmayacak şekilde ders alabilir

veya kredisi 10 kredi saati aşan derslerden en fazla bir derse yazılabilir. Ancak, başardığı tak-

dirde mezun olma durumunda olan öğrenciler 12 krediye kadar veya 12 kredi saati aşan ders-

lerden en fazla bir ders olacak şekilde derse yazılabilir.

b) Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya

farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte

kayıt yaptırabilirler.

c) Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 1.80’in altında olan öğrenciler yeni ders

alamazlar. Ancak başarılı oldukları dersleri yeniden alabilirler. Genel Akademik Not Ortalaması

1.80’in üzerinde olan öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.

d) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. An-

cak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık olan bir başka

derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse

kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

e) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılamayan

dersleri, içerik ve kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimle-

rinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili

birimlerin kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
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Başarı değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları Uludağ Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açı-

lacak bir bölümde gösterilir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

Katkı payı

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her

yıl Yönetim Kurulunca belirlenen ders saati ücreti başına katkı payı öder.

Sınav

MADDE 14 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi

sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili birim yönetim kurulla-

rınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Yaz öğretiminde alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Uludağ Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulu-

dağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ

MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 20) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum

20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” (TFRS Yorum 20) Yo-

rumunun yürürlüğe konulması ve ilgili Tebliğde değişiklikler yapılmasıdır.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TFRS Yorum 20 metninde be-

lirlenmiştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan

metni,

ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS Yorum 20’yi finansal tab-

lolarında uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına

İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan

TFRS 1’in 39M, D1 ve D32 paragraflarını bu Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan şekliyle uygular.

Geçiş Süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve

bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşama-

sındaki Dekapaj Maliyetleri” Yorumunu 1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin fi-

nansal tablolarında uygulayabilirler. Bu Yorumun 1/1/2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin

finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum dipnotlarda açıklanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 20

Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” Yorumu, 31/12/2012 ta-

rihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 42)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Fi-

nansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında

Tebliğ (Sıra No: 42)’in Ek-1’inde yer alan “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının

mülga 13 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ve 13A ila 13F paragraf-

ları eklenmiştir.

“Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi

13A 13B–13E paragrafları uyarınca yapılan açıklamalar, bu TFRS’de yer alan diğer

açıklama hükümlerini destekleyici niteliktedir ve TMS 32’nin 42 nci paragrafına göre netleş-

tirilerek finansal tablolara yansıtılmış tüm finansal araçlar için zorunludur. Ayrıca, söz konusu

açıklamalar, TMS 32’nin 42 nci paragrafına göre netleştirilip netleştirilmediğine bakılmaksızın,

karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki bir an-

laşmaya ya da benzer bir sözleşmeye konu olan finansal tablolara yansıtılmış finansal araçlara

uygulanır.

13B İşletme finansal tablo kullanıcılarının netleştirme anlaşmalarının finansal durumu

üzerine etkisini veya muhtemel etkisini değerlendirmesini sağlayan bilgileri açıklar. Bu çerçe-

vede, 13A paragrafı kapsamında işletmenin finansal tablolarına yansıtılmış finansal varlıkları

ve borçlarıyla ilgili netleştirme haklarının etkisi veya muhtemel etkisi dikkate alınır.

13C 13B paragrafında belirtilen amacı yerine getirmek üzere, işletme raporlama dönemi

sonunda, finansal tablolara yansıtılmış 13A Paragrafı kapsamındaki finansal varlık ve borçları

için aşağıda yer alan sayısal bilgileri ayrı ayrı açıklar:

(a) Söz konusu finansal varlık ve borçların brüt tutarlarını,

(b) Finansal durum tablosunda sunulan net tutarı belirlerken TMS 32’nin 42 nci paragrafında

yer alan kriterlere göre netleştirilen tutarları,

(c) Finansal durum tablosunda sunulan net tutarları,

(d) Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nite-

likteki bir anlaşmaya ya da benzer bir sözleşmeye konu olan ancak (b) bendi kapsamında yer

almayan tutarları. Bu tutarlar aşağıdakileri içerir:

(i) TMS 32’nin 42 nci paragrafında yer alan netleştirme kriterlerinin tamamını ya da

bir kısmını karşılamamakla birlikte finansal tablolara yansıtılmış finansal araçlara ilişkin tu-

tarlar ile
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(ii) Finansal teminatlara (nakit teminatlar da dahil olmak üzere) ilişkin tutarlar.

(e) (c) bendinde belirtilen tutarlardan (d) bendinde belirtilenlerin düşülmesi 

sonucu elde edilen net tutarı.

Bu paragrafa göre açıklanması gerekli bilgiler, başka bir format daha uygun olmadığı

sürece tablo formatında sunulur. Finansal varlık ve borçlara ilişkin açıklamalar aynı tabloda

gösterilmez.

13D Bir finansal araç için 13C paragrafının (d) bendine göre açıklanan toplam tutar,

söz konusu finansal araç için aynı paragrafın (c) bendinde belirtilen tutar ile sınırlıdır.

13E İşletme 13C paragrafının (d) bendine göre açıklama yapılan, karşılıklı işlemlerin

netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki bir anlaşmaya ve benzer

bir sözleşmeye konu olan finansal tablolarına yansıtılmış finansal varlıklar ve borçlarıyla ilgili

netleştirme haklarını, bu hakların niteliklerini de belirtecek şekilde açıklar.

13F 13B – 13E paragraflarına göre açıklanması gerekli bilgilerin finansal tablolara iliş-

kin birden fazla dipnotta açıklanması durumunda, işletme bu dipnotların her birinde diğer dip-

notlara atıfta bulunur.

MADDE 2 – Aynı Standardın 44R paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44R TFRS 7’de Açıklamalar–Finansal Varlıkların ve Borçların Netleştirilmesi’ne iliş-

kin değişiklikler kapsamında 13A–13F paragrafları ile B40–B53 paragrafları eklenmiştir. Bu

değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve

söz konusu hesap dönemlerinin ara dönemlerinde uygulanır. Bu değişiklikler sonucu yapılması

gerekli olan açıklamalar geriye dönük olarak sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Standardın Uygulama rehberi başlıklı Ek B’sinin B39 paragrafından

sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlıklar ile B40 ila B53 paragrafları eklenmiştir.

“Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi (13A – 13F paragrafları)

Kapsam (13A paragrafı)

B40 13B–13E paragrafları uyarınca yapılan açıklamalar, TMS 32’nin 42 nci paragrafına

göre netleştirilerek finansal tablolara yansıtılmış tüm finansal araçlar için zorunludur. Ayrıca,

TMS 32’nin 42 nci paragrafına göre netleştirilip netleştirilmediğine bakılmaksızın, benzer fi-

nansal araçlar ve işlemler içeren karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak

uygulanabilir nitelikteki bir anlaşmaya ya da benzer bir sözleşmeye konu olan finansal araçlar

da 13B–13E paragraflarında yer alan açıklama hükümlerinin kapsamındadır.

B41 13A ve B40 paragraflarında ifade edilen benzer sözleşmeler türev takas (kliring)

sözleşmeleri, küresel geri alım sözleşmeleri, küresel menkul kıymet ödünç sözleşmeleri ve fi-

nansal teminatlara ilişkin her türlü haklar gibi sözleşmeleri içerir. B40 paragrafında belirtilen

benzer finansal araçlar ve işlemler; türev ürünler, satım ve geri alım sözleşmeleri, menkul kıy-

met borçlanma sözleşmeleri, menkul kıymet ödünç sözleşmeleri gibi finansal araç ve işlemleri
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içerir. 13A paragrafı kapsamında olmayan finansal araçlara aynı kuruluştaki krediler ve müşteri

mevduatları (finansal durum tablosunda netleştirilmemeleri durumunda) ile sadece teminat

sözleşmelerine konu olan finansal araçlar örnek olarak gösterilebilir.

Finansal tablolara yansıtılmış 13A paragrafı kapsamındaki finansal varlıklara ve borç-

lara ilişkin sayısal bilgilerin açıklanması (13C paragrafı).

B42 13C paragrafına göre açıklanan finansal araçlar farklı ölçüm hükümlerine tabi ola-

bilirler (örneğin; bir geri alım sözleşmesiyle ilgili borç itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçüle-

bilirken, bir türev ürün gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülecektir). İşletme finansal araçları

finansal tablolara yansıtılmış tutarları üzerinden dikkate alır ve ortaya çıkan ölçüm farklılıkla-

rına ilgili açıklamalarda yer verir.

Finansal tablolara yansıtılmış 13A paragrafı kapsamındaki finansal varlıkların ve borç-

ların brüt tutarlarının açıklanması (13C paragrafının (a) bendi).

B43 13C paragrafının (a) bendi uyarınca açıklanması gerekli tutarlar, TMS 32’nin 42 nci

paragrafına göre netleştirilerek finansal tablolara yansıtılmış finansal araçlar ile ilgilidir. Söz

konusu tutarlar, ayrıca netleştirme kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın, kar-

şılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki bir anlaş-

maya ya da benzer bir sözleşmeye konu olan finansal tablolara yansıtılmış finansal araçlar ile

ilgilidir. Ancak, 13C paragrafının (a) bendi uyarınca yapılması gerekli açıklamalar, TMS 32’nin

42 nci paragrafında yer alan netleştirme kriterlerini karşılamayan teminat sözleşmeleri netice-

sinde finansal tablolara yansıtılan tutarlar ile ilgili değildir. Bu tutarların 13C paragrafının (d)

bendine göre açıklanması gerekir.

TMS 32’nin 42 nci paragrafında yer alan kriterlere göre netleştirilen tutarların açıklan-

ması (13C paragrafının (b) bendi)

B44 13C paragrafının (b) bendi, işletmelerin finansal durum tablosunda sunulan net tu-

tarları belirlerken TMS 32’nin 42 nci paragrafına göre netleştirilen tutarları açıklamasını zo-

runlu kılar. Aynı sözleşme kapsamında netleştirmeye konu olan finansal tablolara yansıtılmış

finansal varlıklara ve borçlara ilişkin ayrı tutarlar hem finansal varlık açıklamalarında hem de

finansal borç açıklamalarında yer alacaktır. Ancak açıklanan tutarlar (örneğin, bir tabloda) net-

leştirmeye konu tutarlarla sınırlıdır. Örneğin, bir işletme TMS 32’nin 42 nci paragrafında yer

alan netleştirme kriterlerini karşılayan finansal tablolara yansıtılmış bir türev varlığa ve türev

borca sahip olabilir. Türev varlığın brüt tutarının türev borcun brüt tutarından daha büyük ol-

ması durumunda, finansal varlık açıklamalarını içeren tablo ilgili türev varlığa ilişkin tutarın

tamamını (13C paragrafının (a) bendine göre) ve ilgili türev borca ilişkin tutarın tamamını (13C

paragrafının (b) bendine göre) içerecektir. Ancak, finansal borç açıklamalarını içeren tablo
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ilgili türev borca ilişkin tutarın tamamını içerirken (13C paragrafının (a) bendine göre) ilgili

türev varlığa ilişkin tutarın sadece türev borcun tutarına eşit olan kısmını (13C paragrafının

(b) bendine göre) içerecektir.

Finansal durum tablosunda sunulan net tutarların açıklanması (13C paragrafının (c)

bendi)

B45 İşletmenin netleştirmeye ilişkin açıklamalarının kapsamında olmakla birlikte (13A

paragrafında belirtildiği şekilde) TMS 32’nin 42 nci paragrafında yer alan netleştirme kriter-

lerinin karşılamayan finansal araçlara sahip olması durumunda, 13C paragrafının (c) bendine

göre açıklanması gerekli tutarlar aynı paragrafın (a) bendine göre açıklanması gereken tutarlara

eşit olacaktır.

B46 13C paragrafının (c) bendine göre açıklanması gereken tutarların finansal durum

tablosunda sunulan her bir kalemdeki tutarla mutabakatı sağlanmalıdır. Örneğin, bir işletmenin

finansal tablo kalemlerinde yer alan tutarların toplulaştırılmasının veya ayrıştırılmasının ihti-

yaca daha uygun bilgi sağladığına karar vermesi durumunda, 13C paragrafının (c) bendi kap-

samında birleştirilerek veya ayrıştırılarak açıklanan tutarların finansal durum tablosunda su-

nulan her bir kalemdeki tutarla mutabakatı tekrar sağlanmalıdır.

Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki

bir anlaşmaya ya da benzer bir sözleşmeye konu olan ancak 13C paragrafının (b) bendi kapsa-

mında yer almayan tutarların açıklanması (13C paragrafının (d) bendi)

B47 13C paragrafının (d) bendi, işletmelerin karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine im-

kân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki bir anlaşmaya ya da benzer bir sözleşmeye

konu olan ancak 13C paragrafının (b) bendi kapsamında yer almayan tutarları açıklamasını zo-

runlu kılar. 13C paragrafının (d) bendinin (i) alt bendi TMS 32’nin 42 nci paragrafında yer

alan netleştirme kriterlerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamayan finansal tablolara yan-

sıtılmış finansal araçlara ilişkin tutarlara atıf yapmaktadır (örneğin, TMS 32’nin 42 nci para-

grafının (b) bendinde yer alan kriteri karşılamayan mevcut netleştirme hakları, sadece temerrüt

halinde ya da sadece herhangi bir karşı tarafın tasfiye halinde olması veya iflas etmiş olması

durumunda yasal olarak uygulanabilir veya kullanılabilir olan koşula bağlı netleştirme hakları).

B48 13C paragrafının (d) bendinin (ii) alt bendi nakit teminatlar da dahil olmak üzere

hem alınan hem de verilen finansal teminatlara ilişkin tutarlara atıf yapmaktadır. İşletme teminat

olarak alınan veya verilen bu finansal araçların gerçeğe uygun değerini açıklar. 13C paragra-

fının (d) bendinin (ii) alt bendine göre açıklanan tutarlar alınan veya verilen asıl teminatla iliş-

kili olup bu tür teminatların geri verilmesine veya geri alınmasına ilişkin muhasebeleştirilen

borçlarla veya alacaklarla ilişkili değildir.
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13C paragrafının (d) bendi kapsamında açıklanan tutarlara ilişkin sınır (13D paragrafı)

B49 13C paragrafının (d) bendine göre tutarlar açıklanırken, finansal araç ile yapılan

aşırı teminatlandırmanın etkisi dikkate alınmalıdır. Bunun için işletme ilk olarak 13C paragra-

fının (c) bendine göre açıklanan tutardan aynı paragrafın (d) bendinin (i) alt bendine göre açık-

lanan tutarları indirmelidir. İşletme daha sonra 13C paragrafının (d) bendinin (ii) alt bendine

göre açıklanan tutarları ilgili finansal araç için aynı paragrafın (c) bendi için geriye kalan tutarla

sınırlar. Bununla birlikte, teminata ilişkin hakların finansal araçlara karşı uygulanabilir olması

durumunda, bu tür haklar 13D paragrafına göre yapılan açıklamaya dahil edilebilir.

Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki

bir anlaşmaya ve benzer bir sözleşmeye konu olan netleştirme haklarının açıklanması

B50 İşletme 13C paragrafının (d) bendine göre açıklanan benzer sözleşmelere ve net-

leştirmeye ilişkin haklarının niteliği de dahil olmak üzere bu hakların türlerini açıklar. Örneğin,

işletme koşula bağlı haklarını açıklar. Gelecekteki bir olaya bağlı olmayan netleştirme haklarına

konu olmakla birlikte TMS 32’nin 42 nci paragrafında yer alan diğer kriterleri karşılamayan

finansal araçlar için işletme kriterlerin karşılanmama nedenini veya nedenlerini açıklar. Alınan

veya verilen tüm finansal teminatlar için işletme teminat sözleşmesinin koşullarını açıklar (ör-

neğin, teminatın kullanımının sınırlandırılmış olduğu durumda).

Finansal araç türü veya karşı taraf itibarıyla açıklama

B51 13C paragrafının (a)-(e) bentlerine göre yapılması gerekli sayısal açıklamalar fi-

nansal araç veya işlem türüne göre gruplandırılabilir (örneğin; türev ürünler, geri alım ve ters

geri alım sözleşmeleri, menkul kıymet borçlanma ve menkul kıymet ödünç sözleşmeleri şek-

linde).

B52 Ayrıca, 13C paragrafının (a)-(c) bentlerine göre yapılması gerekli sayısal açıkla-

malar finansal araç türüne göre; aynı paragrafın (c)-(e) bentlerine göre yapılması gerekli sayısal

açıklamalar ise karşı tarafa göre gruplandırılabilir. İşletmenin söz konusu bilgileri karşı taraf

itibarıyla sunması durumunda, karşı tarafların kimliklerini belirtmesine gerek yoktur. Ancak

bu durumda karşı taraflara ilişkin yapılan tanımlamaların (Karşı Taraf A, Karşı Taraf B, Karşı

Taraf C ve benzeri), karşılaştırılabilirliğin sağlanması adına, sunumu yapılan hesap dönemle-

rinde tutarlı bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Nitel açıklamalar göz önünde bulundurularak

karşı taraf türlerine (sınıflarına) ilişkin daha fazla bilgi sunulabilir. 13C paragrafının (c)-(e)

bentlerinde belirtilen tutarların açıklanması karşı taraf itibarıyla yapılırken, bir karşı tarafa iliş-

kin toplam tutarlara nazaran bireysel olarak önemli olan tutarlar ayrı olarak açıklanır ve bireysel

olarak önemli olmayan diğer tüm tutarlar birleştirilerek tek bir kalemde sunulur.
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Diğer

B53 13C-13E paragraflarına göre açıklanması gerekli çeşitli bilgiler asgari olarak ya-

pılması gereken açıklamalar niteliğindedir. 13B paragrafında belirtilen amacı yerine getirmek

üzere, işletmeler bu açıklamaları, karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren yasal olarak

uygulanabilir nitelikteki bir anlaşmanın ya da benzer bir sözleşmenin netleştirme haklarının

niteliği de dahil olmak üzere koşullarıyla bunların işletmenin finansal durumu üzerine etkisine

veya muhtemel etkisine bağlı olarak ek açıklamalarla destekleme ihtiyacı duyabilirler.

MADDE 4 – Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık hesap dönemle-

rinde ve söz konusu hesap dönemlerinin ara dönemlerinde uygulanır. Bu değişiklikler sonucu

yapılması gerekli olan açıklamalar geriye dönük olarak sunulur.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 40)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 8)

MADDE 1 – 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra

No:40)’in ekinde yer alan “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının 43 üncü paragrafı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“43. Bu Standart, finansal varlık ve borçların net esasa göre sunumunu, bu sunum es-

nasında iki ya da daha fazla sayıda farklı finansal aracın ödenmesinin işletmenin gelecekteki

tahmini nakit akışını yansıtması durumunda zorunlu tutar. İşletmenin tek bir net tutarda ödeme

yapma veya alma hakkı olduğunda ve işletme bu yönde hareket etme niyeti taşıdığında, tek

bir finansal varlık ya da finansal borcu var demektir. Diğer durumlarda finansal varlıklar ve

borçlar, işletmenin kaynak veya yükümlülüklerini gösterme nitelikleri dolayısıyla birbirlerinden

ayrı olarak sunulur. Finansal tablolara yansıtılmış TFRS 7’nin 13A paragrafı kapsamındaki fi-

nansal araçlar için TFRS 7’nin 13B-13E paragrafları uyarınca açıklanması gerekli bilgiler açık-

lanır.”

MADDE 2 – Aynı Standardın ‘Uygulama Rehberi’ başlıklı Ekinin UR38 paragrafı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlıklar ile

UR38A ila UR38F paragrafları eklenmiştir.

“UR38 “-”

Muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda hâlihazırda yasal bir hakkı

bulunan işletme kriteri (42(a) paragrafı)

UR38A Netleştirme hakkı hâlihazırda mevcut olabilir veya bu hak gelecekteki bir olaya

bağlı olabilir (örneğin, hakkın kullanımı yalnızca karşı taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine
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getirmemesi, tasfiyesi veya iflası gibi gelecekteki bazı olayların gerçekleşmesiyle başlayabilir

veya uygulanabilir). Netleştirme hakkı gelecekteki bir olaya bağlı olmasa da, bu hak sadece

karşı taraflardan birinin veya tamamının işe yönelik normal uygulamalarında, yükümlülüğünü

yerine getirmemesi ile tasfiyesi veya iflası durumunda yasal olarak kullanılabilir.

UR38B 42(a) paragrafında belirtilen kriterin karşılanması için, işletmenin netleştirme

konusunda hâlihazırda yasal bir hakkının bulunması gereklidir. Dolayısıyla netleştirme hakkı:

(a) Gelecekteki bir olaya bağlı olmamalı ve

(b) Aşağıda belirtilen koşulların tamamında yasal olarak uygulanabilmelidir. İşletmenin

ve karşı tarafların tamamının

(i) İşe yönelik normal uygulamalarında,

(ii) Yükümlülüğünü yerine getirmediğinde ve

(iii) Tasfiyesinde veya iflasında.

UR38C Netleştirme hakkının niteliği ve kapsamı, kullanımına bağlı koşullar ve yü-

kümlülüğün yerine getirilmemesi, tasfiye veya iflas durumlarında devam edip etmeyeceği gibi

hususlar, farklı yerel düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, netleştirme hak-

kının işe yönelik normal uygulamalar dışında kendiliğinden kullanılabilir olduğu varsayılamaz.

Örneğin, yerel düzenlemelerde yer alan tasfiye ve iflas kanunları bazı iflas veya tasfiye halle-

rinde netleştirme hakkını yasaklayabilir veya sınırlayabilir.

UR38D İşletmenin veya karşı tarafların tamamının işe yönelik normal uygulamalarında,

yükümlülüğünü yerine getirmediğinde ve tasfiyesi veya iflası durumlarında, yasal bir hakkın

bulunup bulunmadığının belirlenmesinde tarafların ilişkilerine uygulanan düzenlemelerin (ör-

neğin, sözleşme hükümleri, yükümlülüğün yerine getirilmediği durumlarda veya sözleşmelere

uygulanan kanunlar, taraflara uygulanabilen tasfiye veya iflas kanunları) dikkate alınması ge-

rekebilir.

‘Net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini

eş zamanlı gerçekleştirme niyeti bulunan’ işletme kriteri (42(b) paragrafı)

UR38E 42(b) paragrafında belirtilen kriterin karşılanması için, işletmenin net esasa

göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak

gerçekleştirme niyetinin bulunması gereklidir. İşletmenin net esasa göre ödeme yapma hakkı

bulunmasına rağmen, işletme varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini ayrı ayrı gerçek-

leştirebilir.

UR38F İşletmenin tutarları net esasa göre ödemesiyle gerçekte aynı biçimde sonuçla-

nacak şekilde ödeyebilmesi durumunda, 42(b) paragrafında belirtilen net ödeme kriteri karşı-

lanacaktır. Bu durum, yalnızca brüt ödemede bulunma yönteminin kredi ve likitide riskini or-

tadan kaldırdığı veya önemsiz düzeyde kredi ve likitide riskleriyle sonuçlandığı ile alacaklar
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ve borçlar tek bir ödeme sürecinde veya döngüsünde gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkacaktır.

Örneğin, aşağıda belirtilen özelliklerin tamamına sahip bir brüt ödeme sistemi 42(b) paragra-

fında belirtilen net ödeme kriterini karşılayacaktır:

(a) Netleştirmeye uygun olan finansal varlıkların ve finansal borçların işleme konmak

üzere aynı zamanda sunulması,

(b) Finansal varlıklar ve borçlar işleme konmak üzere sunuldukları anda tarafların öde-

me yükümlülüğünü yerine getirmeyi taahhüt etmiş olmaları,

(c) Finansal varlıklar ve borçlar işleme konmak üzere sunulduklarında, bunlardan kay-

naklanan nakit akışlarında değişiklik olma ihtimalinin bulunmaması (işlem aksamadıkça – ba-

kınız: (d) bendi),

(d) Menkul kıymetler ile teminat altına alınmış varlıkların ve borçların menkul kıymet

transferi veya benzer bir sistem ile ödenecek olması, dolayısıyla menkul kıymet transferi ak-

sadığında menkul kıymetlerle teminat altına alınmış alacakların ve borçların ödenmesi de ak-

sayacaktır (ve tam tersi durumda),

(e) Aksayan herhangi bir işlemin, (d) bendinde ana hatları belirtildiği üzere, ödeme ya-

pılmadıkça tekrardan işleme konması,

(f) Ödemenin aynı kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilmesi (örneğin takas bankası, merkez

bankası veya merkezi kayıt kuruluşu),

(g) Ödemelerin gününde yapılmasını sağlamak üzere, tarafların her birinin cari hesap-

larında yeterli tutarlarda günlük kredi kullanım imkanlarının bulunması ve ödeme talebinde

bulunulması durumunda gün içi kredi kullanım imkanlarının kabul görmesinin neredeyse kesin

olması.”

MADDE 3 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve

söz konusu hesap dönemlerinin ara dönemlerinde uygulanır ve bu çerçevede yapılması gerekli

olan açıklamalar geriye dönük olarak sunulur.

b) 2 ve 3 üncü maddeleri, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan yıllık hesap dönemle-

rinde geriye dönük olarak uygulanır. Ayrıca erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uy-

gulanması halinde bu durum dipnotlarda açıklanmalıdır. Buna ek olarak, aynı dönemlere ilişkin

olarak 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu Tebliğ

Ekinde yer alan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama

Standardı uyarınca gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : Arsa Satışı, (Evren Mahallesi, 2204 Parsel sayılı 

taşınmazın satışı) 

İhale Tarih ve Saati : 21.02.2013 / 10:00 

İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar/ 

İSTANBUL 

İlgili Telefon : 0212 410 06 35 

İlgili Fax : 0212 410 06 14 

İlgili E-Posta : planproje@bagcilar.bel.tr 

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Türü : Arsa Satışı 

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi) 

Niteliği ve Miktarı : Arsa (Akaryakıt Alanı) – 3.169,00 m² 

Hizmetin Yapılacağı Yer /  

Teslim Yeri : Bağcılar / Evren Mahallesi 

İlan Metni : 1) Encümen Kayıt No : 1474 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Bağcılar 

c) Mahallesi : Evren 

d) Cinsi : Arsa 

e) Pafta : F21c22a3d 

f) Ada : - 

g) Parsel : 2204 

h) Yüzölçümü : 3.169,00 m² 

i) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

j) Halihazır : Otapark (İşgalli) 

k) İmar Durumu : Akaryakıt Alanı 

l) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

m) Adres : Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:3 

3) Muhammen Bedeli : 14.260.500,00 TL 

4) Geçici Teminat : 427.815,00 TL 

5) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir. 

6) İhale Tarihi ve Saati : 21.02.2013 / 10:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

8) İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi) 

9) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı 

yerde görülebilir. Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, 

No:1 Bağcılar / İSTANBUL 

10) Şartname Bedeli : 1.000,00 TL 
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11) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler : 

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı” 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

c)  Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e)  Mevzuat gereği tüzel kişiliğin sizciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Plan ve Proje Müdürlüğüne (Bağcılar Belediye 

Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar/ 

İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale 

komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 05.03.2013 tarihinde aynı yerde ve 

saatte yapılacaktır. 764/1-1 

—— • —— 

İHTİYAÇ FAZLASI 486 KALEM SAİR MALZEME VE 

YEDEK PARÇA SATIŞI YAPILACAKTIR 

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzce; ihtiyaç fazlası 40 kalem dizel Dodge-Fargo, 66 kalem Ford 

Transit, 14 kalem Ford-1312, 114 kalem Ford 1210, 18 kalem Fiat 50 NC, 51 kalem Fiat 697, 72 

kalem İnternational, 6 kalem Peugeot J-9, 5 kalem Land-Rover , 73 kalem benzinli Dodge-Fargo, 

28 kalem Renault TR 12 TX, 10 kalem Murat 131, 4 kalem Fiat Allis FL 20,1 kalem Ford 

Taunus,7 kalem Mitsubishi Pajero yedek parçaları, 3 kalem iş makinesi filtreleri, 35 kalem sair 

malzeme ve 39 kalem elektrik malzemeleri olmak üzere toplam 486 kalem malzeme. 

İhale Tarihi/Saat  : 26/02/2013 - Saat 14:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü 

Adres : Milas-Ören Karayolu 23. Km. Yeniköy-Milas-Muğla 

Dosya No : YLİ/2013-032 

1 - İhale ile ilgili şartnameler TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, İhale 

Şefliği, Milas-Ören Karayolu 23.Km. Yeniköy-Milas-Muğla adresinden adreslerinden bedelsiz 

olarak görülebilir ve 50,00 (elli) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
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Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen iban numaralı hesaplara doküman bedeli olan kargo dahil 60 (altmış) TL’yi yatırarak 

dekontu ve fatura bilgilerini İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman satın alabilirler. 

T. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02 

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04 

2 - İhaleye katılım için gerekli belgeler şartnamede belirtilmiş olup teklif zarflarının 

yukarıda belirtilen gün ve saatte İşletme Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine verilmesi 

gerekmektedir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4 - Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Satılacak malzemelerin listesi www.yli.gov.tr adresinden görülebilir. 

TEL  : 02525580293(3 HAT) 

FAX :0255580307 725/1-1 

—— • —— 

BOJİ DEMONTE, YIKAMA, KUMLAMA, BOYA VE ÖN MONTAJ  

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/14104 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

    türü ve miktarı : 78 Adet DE 22000-33000 tipi lokomotiflere ait boji 

demonte, yıkama, kumlama, boya ve ön montaj işi 

teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26/02/2013 saat: 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

26/02/2013 günü saat: 14:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 999/1-1 
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GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) 

OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ 

PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İhale Konusu 

İhale Dosyası Satış 

Bedeli (KDV Dahil) 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

İhale 

Tarih/Saati 

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit 

Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları 

Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret 

Modeli ile yapılması, İşletilmesi 

ve Devri Projesi Yapım Dönemi 

Müşavirlik Hizmeti 

20.000 TL 3.000.000 TL 
25 Şubat 2013 / 

Saat 14:00 

 

1 - “Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik 

Hizmeti” işinin ihalesi; 25.02.2013 günü saat 14.00’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat Toplantı Salonunda, 

İhale Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - İHALENİN KONUSU: 6 Şubat 2008 tarih ve 2008/T-4 sayılı Yüksek Planlama 

Kurulu Kararına dayalı olarak 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” ve 94 / 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 

görevlendirilmesi yapılmış olan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları 

Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım 

Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını ilan tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 

dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 20.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya 

bedeli olan (KDV Dahil) 20.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 

Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında 

Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 

alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000.-TL (Üç Milyon Türk Lirası)’dır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 28. Maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 

tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında 

(B Blok Kat:3) İhale Komisyonu Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 

esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin ikinci bölümünde 

belirtilmiştir. 

7 - Söz konusu Müşavirlik Hizmeti işi 6111 sayılı kanunun 133. maddesine göre, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir. 

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdare’nin bu serbestliğinden 

dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere duyurulur. 1012/1-1 
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BALAST VAGONUNUN KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ 

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/14715 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 - 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : Bölgemizde Çerkezköy-Uzunköprü Hattında 10 Adet 

(320m3), Pamukova-Arifiye Hattında 10 Adet (320m3), 

Olmak Üzere Toplam 20 Adet (640m3), Balast 

Vagonunun kiralanması işi . 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına, 05/03/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200.TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1029/1-1 

————— 
DEMİRYOLU EKSKAVATÖRÜNÜN KİRALANMASI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/14718 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 - 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü mıntıkası Çerkezköy-

Uzunköprü, Pehlivanköy-Kapıkule hattında 1 adet ve 

Arifiye-Sapanca-Karagözler hattında 1 adet olmak 

üzere; yoldan çıkan ray, travers ve bağlantı 

malzemelerinin toplanması ve kanalların/hendeklerin/ 

yarmaların temizlenmesi için toplam 2 adet demiryolu 

ekskavatörünün kiralanması. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 
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4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına, 05/03/2013 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1028/1-1 

—— • —— 
KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ 

1 TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMEYE GÖRE KARAYOLU NAKLİYE 

HİZMETİ ALIMI 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

hizmet, idari ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte açık 

eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 35.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İdari ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 Şubat 2012 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı 

Van Şube Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Sıhke Caddesi No:148 VAN adresine vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 1089/1-1 

—— • —— 
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından alçak gerilim abonesi olan Türk Hava 

Kurumu Genel Başkanlığı ve bağlılarına ait tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin serbest 

piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak temin edilmesi işi          

22 Şubat 2013 Cuma günü saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-273-274 1090/1-1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA 

İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI İHTİYACI HEİDELBERG, AGFA VEYA FUJİ MARKA  

1 ADET KALIP POZLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 

ihtiyacı 1 adet Kalıp Pozlama Makinesi teknik şartnamesine ve Heidelberg, Agfa veya Fuji 

markalarından biri olması kaydıyla marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 

HEİMAN MARKA X-RAY CİHAZI VE CEİA MARKA KAPI  

DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı 

belirtilen X-Ray Cihazı ve Kapı Detektörü teknik şartnamesine ve Heiman ve Ceia markası 

olması kaydıyla marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA 

İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI İHTİYACI HEİDELBERG, HORIZON VEYA MULLER  

MARTİNİ 1 ADET KAPAK TAKMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 

ihtiyacı 1 adet kapak takma makinesi teknik şartnamesine ve Heıdelberg, Horizon veya Müller 

Martini markalarından biri olması kaydıyla marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları gereğince 

öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki 

genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans 

çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile 

birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 

dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve hizmet cetveli (kamu kurumlarında 

çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için) eklenecektir) 

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet 

dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve hizmet cetveli (kamu 

kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için) eklenecektir) 

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, ÜDS ve 

KPDS (en az 65 puan) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları 

gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı 

Dil belgesi ve hizmet cetveli (kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için) 

eklenecektir) 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul 

Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 

puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve 

Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) 

duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

4. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

5. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan 

edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları 

farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar 

verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
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6. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrosuna doçentler başvuramazlar.  

7. Başvurular 11.02.2013 Pazartesi günü başlayacak 26.02.2013 Salı günü mesai bitimi 

sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Duyurulur. 

BİRİM LİSTESİ 

Birim  
Anabilim Dalı / 

Program 
Unvan Derece Adet Özel Şart 

Akşehir İktisadi 

ve İdari Bil. Fak. 

Muhasebe ve 

Finansman 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Muhasebe Meslek 

Standartları konusunda 

çalışmaları bulunmak 

Akşehir İktisadi 

ve İdari Bil. Fak. 

Üretim Yönetimi 

ve Pazarlama 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Otel İşletmelerinde Bilişim 

Teknolojileri Konusunda 

çalışmaları bulunmak 

Akşehir İktisadi 

ve İdari Bil. Fak. 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Doçent 1 1 

Hastane İşletmelerinde 

Örgütsel Yapı ve Çatışmalar 

konusunda çalışmaları 

bulunmak 

Dilek Sabancı 

Devlet 

Konservatuvarı 

Türk Sanat 

Müziği 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Türk Din Musikisi alanında 

doktora yapmış olmak 

Edebiyat Fakültesi 
Genel Sanat 

Tarihi 
Doçent 1 1   

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Grafik 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Grafik 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesör 1 1   

Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Hukuk Fakültesi 
Genel Kamu 

Hukuku 
Profesör 1 1   

Hukuk Fakültesi 
Medeni Usul ve 

İcra İflas Hukuku 
Profesör 1 1   

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
Yardımcı 

Doçent 
1 1   

İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler Profesör 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Yazılımı 
Doçent 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Yazılımı 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Teknik Bilimler 

MYO 

Kimya 

Teknolojisi 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Teknoloji 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   
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Birim  
Anabilim Dalı / 

Program 
Unvan Derece Adet Özel Şart 

Teknoloji 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Elektrik Makinaları 

alanında doktora yapmış 

olmak 

Teknoloji 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Tıp Fakültesi 
Göğüs 

Hastalıkları 
Profesör 1 1   

Veteriner 

Fakültesi 

Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi 
Profesör 1 1   

Veteriner 

Fakültesi 
Mikrobiyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Ziraat Fakültesi 
Gıda 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Meyve-Sebze alanında 

doktora yapmış olmak 
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı 

alınacaktır. 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 

özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek 

lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı 

ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 

özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek 

lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek 

Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat 

dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet 

fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
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Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya 

posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili 

tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır. 

 

Fakülte Bölüm Kadro Ünvanı 

Kadro 

Sayısı Aranan Nitelikler 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 
Profesör / Doçent / 

Yardımcı Doçent 
3 

Doktora veya Doçentliğini 

Psikoloji, Klinik Psikoloji, Bilişsel 

Psikoloji, Deneysel Psikoloji 

alanlarından birinde almış olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü (Türkçe) 

Profesör / Doçent / 

Yardımcı Doçent 
3 

Doktora veya Doçentliğini 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Kontrol ve 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanlarından birinde almış olmak. 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Bölümü (Türkçe) 

Profesör / Doçent / 

Yardımcı Doçent 
3 

Doktora veya Doçentliğini 

Biyomedikal Mühendisliği, 

Biyomühendislik, Biyoteknoloji, 

Biyokimya, Moleküler Biyoloji, 

Hesaplamalı Biyoloji ve 

Biyoinformatik, Biyoistatistik, 

Fizyoloji, Sağlık Fiziği, 

Biyomalzeme, Biyofizik, Medikal 

Fizik, Medikal İnformatik, 

Biyomekanik, Sinir bilimleri 

alanlarından birinde almış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Grafik Tasarımı Profesör/ Doçent 2 

Doktora veya Doçentliğini Resim 

alanında almış olmak. 

İletişim Fakültesi 
Medya ve İletişim 

Sistemleri Bölümü 
Yardımcı Doçent 1 

Doktorasını Radyo TV ve Sinema 

alanında almış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gayrimenkul ve 

Varlık Değerleme 

Bölümü 

Doçent 1 

Doçentliğini Tapu Kadastro Bilgi 

Sisteminde Fotogrametri 

Uygulamaları alanında almış 

olmak. 

Gayrimenkul ve 

Varlık Değerleme 

Bölümü 

Profesör / Doçent / 

Yardımcı Doçent 
2 

İktisat, Bankacılık ve Finans 

alanlarında doktorasını tamamlamış 

olmak 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 

Bölümü 

Profesör / Doçent / 

Yardımcı Doçent 
1 

Doktora veya Doçentliğini Çocuk 

Gelişimi veya Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik alanlarından birinde 

almış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce

Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin

Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 6)

— TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

— Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

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

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


