
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 104. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/6887
10/9/2014 tarihli ve 6553 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onay-
lanması; Dışişleri Bakanlığının 30/9/2014 tarihli ve 6980512 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                    Ö. ÇELİK                                       N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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SALI

Sayı : 29152



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2014 – Sayı : 29152



21 Ekim 2014 – Sayı : 29152                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2014 – Sayı : 29152



21 Ekim 2014 – Sayı : 29152                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2014 – Sayı : 29152



21 Ekim 2014 – Sayı : 29152                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2014 – Sayı : 29152



21 Ekim 2014 – Sayı : 29152                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2014 – Sayı : 29152



21 Ekim 2014 – Sayı : 29152                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Karar Sayısı : 2014/6888

26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/9/2014 tarihli ve 6554 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat

Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/9/2014 tarihli ve 6979030 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                    Ö. ÇELİK                                       N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6854

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Finans Enstitüsü kurulması;

Millî Eğitim Bakanlığının 26/8/2014 tarihli ve 3557777 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli

ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                      E. ALA                                          M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı
alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fık-
raları yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Sivil toplum kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifler
Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sana-
yici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE-KOOP),
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Tüketici
Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Uluslararası Yatı-
rımcılar Derneği (YASED), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Anadolu Aslanları
İşadamları Derneği (ASKON), Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
(UTİKAD) başkanları ile Gümrük Müşavirleri Derneklerinin tümünü temsilen bir Başkan ve
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin tümünü temsilen bir Başkan.”

“c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından, gümrük veya ticaret alanlarında tecrübeye sahip
toplam sekiz üye seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bent-
leri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Kurul çalışmaları
ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur. Toplantı tutanakla-
rının birer örneği, Sekreterya tarafından tüm üyelere gönderilir. Toplantılara gündeme göre Ba-
kanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden
kişiler de katılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) İcra Kurulu, Konseyin yürütme organıdır. Konsey amaçlarını ger-

çekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek üzere üyeler arasından yedi kişilik
bir İcra Kurulu oluşturulur. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev bölümü
yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Konseyin çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak.
b) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak.
c) Konsey çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum ve ku-

ruluşlarla ilişkileri yürütmek.
ç) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak.
d) İhtiyaç duyulan konularda komisyonlar kurulmasını önermek ve komisyonların ça-

lışmalarına nezaret etmek.
e) Komisyon üyelerini seçmek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde

yer alan “Başkan” ibaresi “İcra Kurulu Başkanı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İcra Kurulu başkan ve üyelerini seçmek.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde

yer alan “Genel Kurulun” ibaresi “Başkanın” olarak ve aynı fıkrada yer alan “Genel Kurul”
ibaresi “İcra Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel ol-
madıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra bekletilmeksizin ilgiliye
tebliğ edilir ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilişiği kesilir. Daha üst ma-
kamlar, atama emirlerini bekletmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorumludur.”

“Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin te-
cavüzünde bulunanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumun-
da personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargâh veya kurum amirliklerince
gıyaplarında evrak üzerinden yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27 – Subay ve astsubayların atanmalarında atama emrinde aksi emredilme-

dikçe;
a) Aynı belediye/büyükşehir belediye hudutları içine atananlar veya garnizon içi ata-

maya tabi tutulanlar, atanma emrinde aksi belirtilmedikçe ilişik kestikleri günü takiben 24 saat
içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye/büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutu-
lanlar, ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat
süresi dışında 15 gün içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince

işlem yapılır.
Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavü-

zünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına
rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine
görevlendirilir. Bu personelin ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda, personelin
atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargâh veya kurum amirliklerince gıyaplarında ev-
rak üzerinden yapılır ve ilişik kesme belgeleri yeni birliğine gönderilir. Bunların yeni görevle-
rine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından
ödenmeye başlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/6/2012 28331
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI

VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönet-
meliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “Televizyon Dairesi Başkanlığı, Ankara Televizyon
Müdürlüğü,” ve “, İstanbul Televizyon Müdürlüğü” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in;
a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI

KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI,
YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜKLERİ”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Haber Koordinatörü,
Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü”

b) 11 sıra numaralı “MASA SORUMLUSU” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Yabancı dil: i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ya-
bancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.

ii) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav
komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin;
a) 1 sıra numaralı “ARAŞTIRMACI” bölümünün 2 ve 5 inci kısımları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“2. HİZMET TANIMI: Kurumun ihtiyaç duyduğu idari, mali, teknik, bilişim, yapım,

program-haber ve yayın konularında araştırma yapmak ve bu hizmetleri yürütmek, araştırmanın
gerektirdiği işlemlerin yöntem ve tekniklerini gerçekleştirmek, sonuçlarının yararlanılabilecek
bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.”

“5. DİĞER: Müdür Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlarda tahsil
şartı aranmaz.”

b) 24 sıra numaralı “MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (i) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B)
seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav tür-
lerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”

c) 25 sıra numaralı “MÜTERCİM SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının
(ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B)
seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav tür-
lerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”

ç) 44 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ” bölümünün 5 inci kısmı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“5. SINAV: Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı kadrolara yapılacak kurum içi atamalar
görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, program-haber hizmetlerinde görev yapan Müdür
Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlar için bu şart aranmaz.”
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d) 48 sıra numaralı “STRATEJİ UZMANI” bölümünün 3 üncü kısmının (ç) satırı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç. Tecrübe: i) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, Radyo Müdürü, TRT
Müdürü ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında,

ii) Her türlü Koordinatör, Genel Müdür Müşaviri, Özel Kalem Müdürü kadrolarında,
görev yapmış olmak.”
MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’ün 3 sıra numaralı “SÖZLEŞMELİ

MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“ı) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B)
seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav tür-
lerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birim Amiri: Bu Yönetmelikte geçen hizmet birimlerinin ve Ankara Radyosu Mü-
dürlüğünün en üst amirini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşa-
ğıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“4) Genel Sekreterliğe bağlı Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünden,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Yardımcı Hizmet Birimleri; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi

Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı,
Satınalma Dairesi Başkanlığı, Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Özel Kalem Müdürlüğünden meydana gelir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/12/2008 27096
2- 14/4/2009 27200
3- 24/10/2009 27386
4- 5/3/2010 27512
5- 7/9/2010 27695
6- 21/12/2012 28504
7- 20/11/2013 28827
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğü
MADDE 38 – (1) Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin yapacağı yazışmaları hazırlamak, yürütmek

ve sonuçlarını izlemek,
b) Yönetim Kurulu ve Üyelerin çalışmaları ile ilgili hazırlıkları yapmak ve faaliyetleri

yürütmek; bu kapsamdaki ihtiyaçların temini için diğer birimler ile gerekli koordinasyonu sağ-
lamak,

c) Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak;
Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını, saklanmasını ve dağıtımını yapmak,

ç) Yönetim Kurulu toplantılarının ses kaydını, ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak
ve muhafaza etmek,

d) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından gündeme alınması uygun görülen ko-
nuları içeren toplantı gündemini oluşturmak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin teklif
yazıları ve eklerini; varsa görüş ve değerlendirmeleri, biçim yönünden nihai kontrolleri yapıl-
dıktan sonra Yönetim Kuruluna sunmak ve dosyaların şekli unsurlarında esaslı eksiklik bulun-
duğu hallerde ilgili birimlerle koordine içinde bu eksiklikleri tamamlatmak,

e) Yönetim Kurulunun ilkesel hususlarla ilgili kararlarını, ilgili birimlerle koordineli
olarak duyurmak,

f) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerince verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE
İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birim Amiri: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
belirtilen hizmet birim amirini,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748
2- 25/6/2011 27975
3- 15/10/2011 28085
4- 22/9/2012 28419
5- 18/5/2013 28651
6- 12/12/2013 28849
7- 13/5/2014 28999
8- 19/9/2014 29124
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“h) Sözleşmeli Personel: Kurumda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fık-
rasının (h) bendi ve (ı) bendi hükümlerine göre sözleşme ile istihdam edilen personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Asıl olarak atanabilmeleri için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve
staj evrelerinin her birinde başarılı olmaları ve adaylık dönemi içerisinde aylıktan kesme veya
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Adaylık devresi içinde veya sonunda; aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası almış olanların veya temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj dönemlerinin her-
hangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağ-
daşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirinin teklifi üze-
rine atamadaki usule uygun olarak memuriyetle ilişikleri kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarılı olan ve aylıktan kesme veya kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası almayan personel, Genel Müdür onayı ile onay tarihinden
geçerli olmak üzere kadrosuna asil memur olarak atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Daire ve Kurul Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Ankara Radyosu
Müdürü, TRT Müdürü, Özel Kalem Müdürü ile Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü 30 güne,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş;
mevcut beşinci fıkra altıncı, altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(5) Personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
(çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla)
hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni
verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adaylık devresinde; başarısız olmak, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası almış olmak,”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2009 27186
2- 23/7/2009 27297
3- 5/3/2010 27512
4- 7/9/2010 27695
5- 6/5/2011 27926
6- 21/12/2012 28504
7- 4/7/2013 28697
8- 14/5/2014 29000
9- 25/9/2014 29130
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK
SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel

Müdürlüğüne ilk defa atanacak hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanma-
larına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük hukuk müşaviri kadrolarına ve avu-

kat pozisyonlarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
b) Giriş Sınavı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavir-

liği ve Avukatlık Giriş Sınavını,
c) Hukuk Müşavirliği: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk

Müşavirliğini,
ç) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3'ü,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
f) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,
g) Yönetim Kurulu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Ku-

rulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük hukuk müşaviri kadrolarına veya avukat pozisyon-

larına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen
zamanlarda açılacak giriş sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro
ve/veya pozisyon sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da
sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri

ve şekli, KPSSP3 taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısı,
sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek bel-
geler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tari-
hinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı
en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük internet sitesi ile
duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının in-
ternet sayfasında da ilan edilir.
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Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak,
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış sınav ilanında belirtilen

KPSSP3 puan türünden sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanını almış olmak,
ç) Avukat pozisyonu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak,
şartları aranır.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Baş-

kanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru for-
munu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) Özgeçmiş.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tara-

fından onaylanabilir.
Başvuru usulü
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında

belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapı-
labilir.

(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Baş-

kanlığınca yürütülür. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları ince-
leyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan
adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve
atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere
bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet
sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu
MADDE 11 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel

Müdür Yardımcısı başkanlığında; birim amirleri, hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından
Genel Müdür tarafından görevlendirilecek iki üye ile I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanı olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada
belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav
Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna
katılır.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavlarda görev alamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli
MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü

olarak tek aşamalı yapılır.
Sınav konuları
MADDE 13 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Ticaret Hukuku.
d) Medeni Usul Hukuku.
e) İcra ve İflas Hukuku.
f) İdare Hukuku.
g) İdari Yargılama Hukuku.
ğ) Ceza Hukuku.
h) Ceza Usul Hukuku.
ı) İş Hukuku.
(2) Genel Müdürlüğün gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şar-

tıyla ilave konular da belirleyebilir.
Yazılı sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 13 üncü maddede belirtilen

sınav konularından Genel Müdürlük tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde
veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya üniversitelere de aynı
yöntemlerle yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sı-
nava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(2) Yazılı sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav
Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sı-
nav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içe-
risine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların
huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde giz-
liliğe riayet edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için gö-
revlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru pa-
nosunda ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit

puan alan adaylar dahil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre adaylar çağrılır. Sadece
sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan
sıralamaya göre, atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday
sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı
yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Genel Müdürlüğün internet site-
sinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) 13 üncü maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar
ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gös-
terilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması

halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması
halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai
başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.
Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro ve pozisyon sayısını aşmayacak kadar asıl aday
ile ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belir-
lenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda
ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara
yazılı bildirim yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının
ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadro veya po-
zisyonlarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız
olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava
açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Baş-
kanlığınca saklanır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 17 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sı-

nav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Ko-
misyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atama işlemleri
MADDE 18 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bil-

dirimde belirtilen süre içerisinde;
a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi

ile avukatlık ruhsatnamesinin onaylı bir örneği,
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,
ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal bildirimi,
ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Yönetim Kurulu tarafından hukuk müşa-

viri kadrolarına ve avukat pozisyonlarına atamaları yapılır.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bildirim
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel

Müdürü yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “28/7/1981
tarihli ve 2499 sayılı” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “veya hükmün açıklanması geri bırakılmış” ve “milli savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ara
verilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “fazla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurumca gerekli görülen hallerde sınav başka kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir.
Bu takdirde sınava ilişkin hususlar anılan kurum veya kuruluşlarla yapılacak protokolle belir-
lenir.”

“(6) Sınav komisyonunca uzmanlık alanlarına göre belirlenen öğretim üyelerinden sınav
sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi için hizmet alınabilir. Kurumun veya sınav ko-
nularının ilgili olduğu alanda mevzuatı gereği yetkili ve görevli bulunan diğer kamu kurumla-
rının personeli, soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi için görevlendirilebilir. Soru ha-
zırlama ve değerlendirme için kendilerinden hizmet alınanlara veya görevlendirilenlere Kurum
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tarafından 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınav Ücretlerine
İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirlenen oranları geçmeyecek şekilde ücret öde-
nebilir.

(7) Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.
Sınavın; konular itibarıyla birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru
usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, so-
ruların hazırlanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bunlar için ödenecek ücrete ilişkin
esaslar ile sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uyarı,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “idari para cezası,”, “kayıt ve” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Kurum internet sitesinde” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “Denetim sözleşmeleri ile” ibaresi “Denetim sözleşmelerini ve” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir takvim yılında KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları ilgili takvim yılını
müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını mü-
teakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu Kuruma bildirir ve kendi internet
sitelerinde yayımlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “tespit
edilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurul tarafından, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü-
kümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan
genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edilmesi halinde 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası yaptırımına karar
verilir. Birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlara karar verilmiş olması, ayrıca idari para ce-
zasına karar verilmesine engel teşkil etmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Faaliyet izni birinci fıkranın (c) bendi dışındaki nedenlerle iptal edilenler yeniden
yetkilendirme başvurusunda bulunamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının ilk cüm-
lesinde yer alan “ruhsatları ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer
alan “hizmetleri stajdan sayılan” ibaresi “staj yapan veya hizmetleri stajdan sayılan” şeklinde,
aynı bentte yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2015” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın
(ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu süre Kurul tarafından toplamda 3 yılı aşmamak kaydıyla uzatılabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/12/2012 28509
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi lisans ve önlisans prog-

ramlarında yürütülen eğitim ve öğretimde uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda

yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Fakülte: MEF Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) Fakülte yönetim kurulu: Fakültelerin yönetim kurullarını,
ç) Mütevelli Heyeti: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Mütevelli Heyet Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
e) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: MEF Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: MEF Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: MEF Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yabancı Diller Bölümü: MEF Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yönetim kurulu: Üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim

kurullarını,
l) Yüksekokul: MEF Üniversitesi yüksekokullarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul, Kayıt, Ücret ve Burslarla İlgili Esaslar

Kesin kayıt yaptırma hakkı
MADDE 5 – (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda Üniversi-

tede bir programa yerleştirilen öğrenciler ile ön kayıt sonrası girdikleri MEF Üniversitesi ye-
tenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt yaptırma hakkına sahip
olurlar.

(2) Ayrıca, ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrenciler ile Üniversite
tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programının il-
gili sınıfından başlamak üzere kesin kayıt yaptırırlar.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrenciler aldıkları ders sayısına bakılmaksızın tam zamanlı
öğrenci statüsünde eğitimlerine devam ederler.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yurt dışından öğrenci kabulü; ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğre-

tim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili fakülte/yüksek-
okulun yönetim kurulu kararı ile olur.

(2) Kayıt yaptıran yurt dışından öğrencilerin Türkçe düzeyleri bir sınav ile saptanabilir.
Türkçe düzeyi yeterli olmayanlar Türkçe dersleri almakla yükümlü tutulabilirler.
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Yatay veya dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı

bulundukları programdan Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına geçmek
için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için gereken asgari koşullar ve
değerlendirme kriterleri Senato tarafından belirlenir. Başvurular, bu kriterler çerçevesinde ilgili
fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanır.

(2) ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirildiği takvim yılı içerisinde, Üniversitenin
kayıtlı lisans öğrencisi olan ve tekrar Üniversitede bir lisans programına yerleşen öğrenciler,
yerleştikleri program kayıtlı oldukları programdan farklı ise yatay geçiş öğrencisi gibi değer-
lendirilir.

(3) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin inti-
bakları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin önceki
diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere iliş-
kin daha önce alınan notları transkripte işlenir.

(4) Transfer edilen dersler, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla, öğrenci-
nin Üniversitede kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet
sağlayabilir. Muafiyet sağlanan derslerin toplam kredisi muafiyet sağlayan derslerin toplam
kredisinden yüksek olamaz.

Kayıt İşlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt iş-

lemleri Öğrenci İşleri Direktörlüğünce ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Üni-
versitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ders kayıtlarının
yapılabilmesi için gerekli mali sorumlulukların yerine getirilmiş olması gerekir.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlarla bir yükseköğretim kurumundan
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine göre çıkarılmış olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar, kayıtları
yapılmış olsa bile durum ortaya çıkınca kayıtlar iptal edilir.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler,
kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların resmi belge ile kanıtlanan ma-
zeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Rektörlük karar verir.

(4) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç on beş gün içinde
Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdürler.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler
MADDE 9 – (1) Üniversitede herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan kişiler,

Üniversitede açılan derslere özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek için başvurabilirler.
Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Özel öğrenci başvuruları ilgili fakülte
veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde eği-
tim gören öğrenciler bir veya iki yarıyıl için Üniversitede tam zamanlı misafir öğrenci olarak
ders almak için başvurabilirler. Misafir öğrenci başvuruları, kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak, ilgili fakülte
veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu,
misafir öğrencinin alacağı dersleri tespit eder. Misafir öğrenciler, bu Yönetmelikte öngörülen
normal ders yükünün üst sınırı kadar ders alabilirler. Eğitim programlarının ilk iki yarıyılına
misafir öğrenci kabul edilmez.

(3) Özel ve misafir öğrenciler derslere devam dışındaki öğrencilik haklarından Yarar-
lanamazlar. Ancak, kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Yabancı
Diller Bölümünün teklifi ve onayı ile halen hiçbir öğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar İn-
gilizce Hazırlık Programına misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(4) Özel öğrenciler ile denklik öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim bedelleri Rektörlük
tarafından belirlenir.

Ücretler
MADDE 10 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebil-

mek için ödenecek yıllık eğitim-öğretim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
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(2) Yurt dışından öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen uluslararası öğrenci
eğitim-öğretim ücretine tabi olurlar. Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ve uzatmalı öğrenciler,
katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
esaslara göre eğitim-öğretim ücreti öderler. Bu fıkra uyarınca ödenecek öğrenim bedeline yaz
öğretiminde alınan dersler dâhil değildir.

(3) Ücretler iki taksitte, her yarıyıl için akademik takvimde ilan edilen son ödeme tari-
hine kadar ödenir. Eğitim-öğretim ücreti borcu bulunan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Öde-
me usulü her akademik yılbaşında Senato tarafından karara bağlanır.

Burslar
MADDE 11 – (1) Lisans ve önlisans öğrencilerine sağlanacak burslarla ilgili tüm ko-

şullar, miktarlar ve süreler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafın-
dan belirlenir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl öncesinde öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, ya-

rıyıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Öğrenciler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ta-
rihten itibaren azami öğretim süresini doldurana kadar, her yarıyıl başında akademik takvimde
belirtilen tarihler içinde yarıyıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi
tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız oldukları
süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiç bir şekilde ya-
rarlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt yenilememiş ve
mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretlerini
ödemiş olsalar dahi Öğrenci Bilgi Sistemi'nden yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt oldukları dersleri ekle-sil
dönemi sonuna kadar kesinleştirip onaylamak zorundadırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler
akademik danışmanlarından destek alabilirler.

(3) Derslere devamını engelleyen önemli sağlık gerekçelerini heyet raporu ile kanıtla-
dıkları takdirde, öğrenci kayıt dondurabilir; kayıt dondurduğu döneme ait eğitim-öğretim üc-
retinden muaftır. Sağlık sorunları dışında herhangi bir gerekçe ile kayıt yenilemeyen öğrenciler,
ödemekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim ücretinin yüzde ellisini ödeyerek kayıt dondurma
haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondu-
rulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğ-
renciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını
yenilemedikleri yarıyıla ait ödemekle yükümlü oldukları eğitim-öğretim ücretlerinin yüzde el-
lisini ödemek mecburiyetindedirler.

(4) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için, bu yükümlülüklerini ye-
rine getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim
yarıyılı başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptırabilirler.
Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(6) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak-
suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Kendilerine iki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci
yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili fakülteye/yüksekokula
başvurmaları gerekir. Dilekçe ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir,
karara bağlanır.

Kayıt sildirme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, istedikleri takdirde, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı

olarak başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Kaydını sildiren öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmamış ol-

mak koşuluyla, kayıt sildirme başvurusunu yaptığı tarihten itibaren altmış gün içinde kayıt sil-
dirme başvurusunu geri almak üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak başvurabilir.
Geri alma başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Kayıt sildirme ve geri alma başvurusunun kabulü hallerinde öğrenim bedeline ilişkin
usul ve esaslar, Rektörlük tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dili ve İngilizce Yeterliği ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Bazı programlar veya

dersler, özellikleri gereği Senato onayı ile İngilizce-Türkçe veya sadece Türkçe veya başka bir
dilde yapılabilir.

(2) Önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri,
Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Orta öğretimini, anadili İngilizce olan devletlerde eğitim dili İngilizce olan kurum-
larda tamamlamış olanlarla, TOEFL, IELTS ve uluslararası nitelikteki benzeri dil sınavlarına
katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartlar ve bu öğrencilerin Yabancı
Diller Bölümünce yapılan yeterlik sınavına girip girmeyecekleri Senato tarafından belirlenir.

(4) Yabancı Diller Bölümünce yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar,
İngilizce Hazırlık Programına alınırlar. İlk akademik yılsonunda yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenciler, bir yıl daha İngilizce Hazırlık Programına devam edebilirler.

(5) İkinci yılın sonunda da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ders-
lere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, İngilizce Hazırlık Programında başarılı
olamayan ve bu nedenle ikinci senenin sonunda ilişiği kesilen öğrenciler, sınava girecekleri
dönemin eğitim-öğretim ücretinin % 25'ini ödemek koşulu ile açılan İngilizce yeterlik sınavına
katılmak veya Senato tarafından kabul edilen başka eşdeğer yeterlik belgesi sunmak sureti ile
başarılı oldukları takdirde, kabul edildikleri programa takip eden ilk yarıyıl/yıl başlangıcında
kayıt yaptırabilirler.

(6) Üniversite İngilizce Hazırlık Programından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi
iki yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine
devam etmek isteyen öğrencilerden, yabancı dil yeterlik belgesi istenir.

Birden çok yabancı dilde yeterlik
MADDE 15 – (1) Birden çok yabancı dilde eğitim yapan fakülte veya yüksekokullara

kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce yanında diğer yabancı dillerden de yeterlik sınavına girer-
ler.

(2) Bu öğrencilerin bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulların birinci yarıyılına
kaydolmaları ve yabancı dilden muaf olmaları ile ilgili işlemler, ilgili mevzuatta yer alan esaslar
doğrultusunda yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Takvimi ve Öğrenim Süresiyle İlgili Esaslar

Akademik yıl ve akademik takvim
MADDE 16 – (1) Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık ders süresi ve bunu takip eden

sınav süresi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Lisans ve ön lisans dersleri yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Ayrıca, 7 haftalık ders süresi ve bunu takip eden sınav süresi olmak üzere en çok 8
haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

Akademik takvim
MADDE 17 – (1) Her akademik yıla ait takvim, Senato tarafından belirlenir.
Öğrenim süresi, tam zamanlı ve uzatmalı öğrenciler
MADDE 18 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, li-

sans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim sü-
resi ön lisans programlarında 4, lisans programlarında 7 akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık
programlarında geçirilecek süre bu sürelere dahil değildir.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde
bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık
programlarında geçirilen süre hariç, öğrenim sürelerine dahil edilir.
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Akademik danışmanlık
MADDE 19 – (1) Her öğrenci için, ilgili bölüm başkanı tarafından bir danışman gö-

revlendirilir.
(2) Öğrencinin her yarıyılda alacağı derslerden oluşan bireysel ders programı ile birey-

sel ders programında yapılabilecek değişiklikler; lisans ve önlisans programlarındaki ders sı-
ralaması esas alınmak üzere, başarı durumu, önkoşullar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önün-
de tutularak danışmanın onayıyla kesinleşir. Söz konusu kıstasların uygulanmasına rağmen,
bireysel ders programının kesinleştirilemediği hallerde, ilgili fakülte veya yüksekokulun yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanır.

Ders programları
MADDE 20 – (1) Ders programları Fakülte Akademik Kurulu tarafından belirlenir. Fa-

külte Akademik Kurulu, belirli derslerin alınması için aranacak koşulları da karara bağlar.
(2) Ders programları, bir yarıyılda otuz ve bir yılda altmış olmak üzere, ön lisans prog-

ramları için yüz yirmi AKTS değeri, lisans programları için iki yüz kırk AKTS değeri olacak
şekilde düzenlenir.

(3) Programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki kategoriye ayrılır.
Uzatmalı öğrenci
MADDE 21 – (1) Kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde başarı ile ta-

mamlayarak mezun olamayanlar uzatmalı öğrenci statüsüne alınırlar. Bu öğrenciler diledikleri
yarıyıllarda ders başına ücret ödeyerek derslere kayıt yaptırabilirler.

(2) Uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrenciler Üniversitenin burslarından yararlana-
mazlar.

(3) Uzatmalı öğrenciler derse kaydolma, sınava girme ve tez hazırlama haricindeki öğ-
rencilik haklarından faydalanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Program müfredatları, zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 22 – (1) Bir önlisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin

içerikleri ve AKTS değerleri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm başkanlığınca ha-
zırlanır ve fakülte veya yüksekokul kuruluna önerilir. Önlisans veya lisans öğretim programları,
fakülte veya yüksekokul kurullarınca kabul edildikten sonra Senatonun kararı ile kesinleşir.
Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar, ilgili birimlerin yö-
netim kurullarınca karara bağlanır.

(2) Bir öğretim programında yer alan zorunlu dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve
alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.

(3) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli ders yükümlülük-
lerine ek olarak, ilgileri doğrultusunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belge-
sinde aldığı başarı notuyla birlikte gösterilir. Bu derslerden alınan başarı notları not ortalama-
larına katılır, ancak mezuniyet koşulları açısından değerlendirmeye alınmaz.

Derslerin AKTS değerleri
MADDE 23 – (1) Ders kredileri, programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yük-

seköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen öğrenim kazanımları ve öğrencilerin ça-
lışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren
öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim ka-
zanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngö-
rülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tara-
fından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır. Bir AKTS değeri, yaklaşık ola-
rak öğrencinin bir yarıyılda 25-30 saatlik çalışmasına karşılık gelir.

(2) Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders
yükleri öğrencinin yarıyıl/akademik yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri program-
lardan alınan dersler lisans/önlisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilmez.

(3) Her akademik yıla ait önlisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik
yılın mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senato tarafından karara bağlanır.
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(4) Bir öğrencinin öğrenim yarıyılı/akademik yılı, öğrencinin başarıyla tamamladığı
AKTS değeri ile belirlenir.

(5) Bir fakülteye ait bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği en fazla AKTS değeri fa-
külte yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/akademik yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının
zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci aka-
demik yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başka-
nının oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir
yarıyıl/akademik yılda 10 AKTS değerinden daha az derse kayıt olamaz.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultu-

sunda derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 ve İngilizce
Hazırlık Programına %90 oranında devam etmek, yarıyıl/akademik yıl içinde her türlü sınava
ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim
planına konarak yarıyıl/akademik yıl başında ilan edilir ve öğrencilerin devamları bu kurallara
göre izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma
dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğ-
renci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/akademik yıl sonu ve bütünleme sınavına
giremezler ve yarıyıl/akademik yıl sonu notları FZ olarak değerlendirilir.

(3) Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de geçerlidir.
Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 25 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci

değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve konten-
janlar dâhilinde yürürlükteki yönetmelikler uyarınca diğer anlaşmalı üniversitelerden ders ala-
bilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili
yarıyıl/akademik yıl için geçerli eğitim-öğretim ücretlerini Üniversiteye öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitme-
den önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittikleri üniversitedeki öğretimlerini
izlemek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim üyesi
değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı derslerin kabul edilip edileme-
yeceği ve kabul edilecekse hangi derslerin kabul edileceği, öğrenci değişim programına git-
meden önce değişim programları koordinatörü ve bölüm başkanı tarafından belirlenir ve ilgili
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Değişim programlarında alınan derslerin intibakı; değişim programları koordinatö-
rünün teklifi, bölüm başkanının oluru ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim prog-
ramında alınan dersler aynı kod, ad, not ve AKTS değeri ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın
şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim-öğretim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere dip-
loma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Yurt dışında anlaşmalı olunan üniversitelerle yürütülen ortak programlar, yukarıdaki
hükümlere tabi değildir. Yürütülen ortak programların şartları, ilgili anlaşmalarla belirlenir.

Yaz okulunda yurt dışındaki bir kurumda alınan dersler
MADDE 26 – (1) Yaz okulunda yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda özel öğ-

renci olarak ders alıp, bu dersi Üniversitede kayıtlı olduğu eğitim programındaki bir ders yü-
kümlülüğüne saydırmak isteyen öğrencilerin, yurt dışında alacakları ders başlamadan en az 3
hafta önce öğrencisi oldukları fakülte veya yüksekokula ön onay için başvurmaları gerekir.

(2) İlgili dekan veya müdür bir hafta içinde başvuruyu değerlendirerek karara bağlar,
olumlu sonuçlananları Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. Ön onay verilebilmesi için söz
konusu dersin, dersi veren yükseköğretim kurumunun kendi öğrencilerinin derece programla-
rına sayılan ve kredili olarak alabildikleri bir ders olması gereklidir; bu koşulun sağlandığı,
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başvuru aşamasında öğrenci tarafından karşı kurumdan alınmış resmi bir belge ile gösterilir.
Ön onay alınmamış dersler Üniversitedeki ders yükümlülüklerine sayılmaz. Ön onay alınmış
ve başarıyla tamamlanmış bir ders, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla, başarı
notuyla beraber Üniversiteye transfer edilir.

(3) Bu şekilde muaf tutulabilecek derslerin sayısı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim ku-
rulu tarafından belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya

stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir; ayrıca yarıyıl
sonunda bir final sınavı yapılır. Final sınavı yapılmayacak uygulamalı dersler varsa, bunlar
ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte veya yüksekokul kurulunun kararı ile belirlenir.
Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve final sınavının yarıyıl sonu
toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında
ilan edilir. Final sınavının toplam not içindeki ağırlığı % 60’ı geçemez. Yarıyıl içi değerlendirme
etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek
sonuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir.

(2) Final sınavı bulunan tüm derslerde, öğrencilerin final sınavına girme hakkı elde et-
mek için yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinden toplamda belli bir ba-
şarı düzeyini göstermesi gerekir; bu başarı düzeyini tutturamayan veya dersin devam koşullarını
yerine getirmeyen öğrenciler dersin final sınavına alınmazlar. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen
değerlendirme etkinliklerinin kendi aralarındaki ağırlıkları ile final sınavına girme hakkını elde
etmek için gerekli en düşük başarı düzeyi ve devam zorunluluğu oranı, dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Final sınavına girme hakkı elde ede-
meyen öğrenciler dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve final sınavları öncesinde
akademik takvimde belirtilen tarihler içinde bu öğrencilere FZ notu verilir. FZ notu alan öğ-
renciler dersin final sınavına ve bütünleme sınavına alınmazlar.

(3) Yarıyıl sonunda her öğrenciye verilecek harf notu, öğrencinin yarıyıl sonu ağırlıklı
toplam notu ile derslere devamına ve diğer çalışmalara katılımına bakılarak öğretim elemanı
tarafından takdir olunur. Toplam başarısı, öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı
düzeyini tutturamayan öğrencilerden final sınavına katılmış olanlara F notu, final sınavına gir-
me hakkı olduğu halde geçerli hastalık raporu olmaksızın final sınavına girmemiş öğrencilere
ise FX notu verilir. Harf notları akademik takvimde belirtilen güne kadar elektronik ortamda
Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilir.

(4) Öğrenci İşleri Direktörlüğü, akademik takvimde belirtilen tarihte yarıyıl sonu ders
notları ile yarıyıl ve genel not ortalamalarını ilan eder.

(5) Final sınavı bulunan derslerde gerekli şartları sağlayan öğrencilere akademik tak-
vimde ilan edilen süreler içinde bütünleme sınavı yapılır. Final sınavı yapılmayan dersler ile
yan dal sertifika programları veya lisansüstü bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan
dersler ve özel veya misafir öğrenci olarak alınan dersler, bütünleme sınavı uygulaması dışın-
dadır. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı, İngilizce Hazırlık Programının ara düzeyleri
ve Yaz Okulu kapsamında verilen derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Harf notlarının ilanını takiben, final sınavı bulunan bir dersten F veya FX notu alan
öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde bütünleme sınavına girmek için baş-
vurabilir. FZ notu alan öğrenciler, dersten koşulsuz olarak geçmiş öğrenciler ve dersten F veya
FX dışında bir not almış öğrenciler bütünleme sınavı başvurusu yapamazlar. Süresi içinde baş-
vurmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına giremez; girmiş olsalar dahi sınavları geçersiz sa-
yılır. Bütünleme sınavlarının takvimi Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) Bütünleme sınavları final sınavının yerine yapılır. Yeni harf notu belirlenirken öğ-
rencilerin bütünleme sınavında aldıkları not sadece final sınav notu yerine sayılır ve toplam
nota final sınavı için ilan edilen ağırlık kadar katkı yapar. Bütünleme sınavı, dersin yarıyıl bo-
yunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinlikleri yerine geçmez.

(8) Bütünleme sınavına girmek için başvurduğu halde herhangi bir gerekçe ile bu sınava
girmeyen öğrencilere FX notu verilir. Bütünleme sınavına girip toplam başarısı öğretim elemanı
tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini tutturamayan öğrencilere F notu takdir edilir.
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Bütünleme sınavı sonucunda verilen yeni harf notları, öğrencilerin not çizelgelerinde bütünleme
sonucu aldıkları yeni ders notu olarak gösterilir ve genel not ortalamasında eski notun yerine
geçer.

(9) Final sınavı olmayan derslerde verilmiş olabilecek I notları hariç, bütünleme sınav
sonuçlarının açıklanmasının ardından belirsiz kalan tüm notlar FX notuna dönüşür.

Hastalık raporları ve mazeret sınavları
MADDE 28 – (1) Senato tarafından belirlenen MEF Üniversitesi Öğrenci Sağlık Ra-

porları esaslarına uygun olarak hastalık nedeniyle rapor alan bir öğrenci, tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşu tarafından verilen veya onaylanan raporunu, rapor süresinin bitiminden itibaren
3 iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına, yüksekokul veya enstitü müdürlüğüne teslim eder.
Dekanlık veya müdürlük kurallara uygun düzenlenmiş raporları onaylar ve kopyalarını öğren-
cinin kayıtlı olduğu derslerin öğretim elemanlarına iletir. Geçerli hastalık raporu olan öğrenci-
lere raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme olanağı tanınmaz.
Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Bütünleme sınavına geçerli mazeret
sebebiyle giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Bir öğrenci raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez;
sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

(3) Bir dersin final sınavı sırasında hastalık raporu olan öğrencilere yarıyıl sonu harf
notlarının ilanından en az bir gün önce raporlarını ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul
müdürlüğüne ulaştırmaları ve süresi içinde telafi sınavına girmek için başvurmaları şartıyla te-
lafi sınavı hakkı verilir. Raporunu zamanında teslim etmeyen veya başvuru yapmayan öğren-
cilere telafi sınavı hakkı tanınmaz. Telafi sınavı hakkı olan öğrenciler, telafi sınavı olarak bü-
tünleme sınavına alınır; bu öğrencilere ayrıca bütünleme sınavı hakkı tanınmaz.

(4) Raporlu olduğu tarihler bütünleme sınavının tarihleriyle örtüşen öğrencilere telafi
veya bütünleme sınavı hakkı verilmez. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına gir-
meyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz; bu öğrencilere FX notu verilir.

Kopya ve intihal
MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme et-

kinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya yürürlükteki Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yö-
nünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz
konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra
söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.

(2) Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya
da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir.

Dersten çekilme
MADDE 30 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar

kayıtlı bulundukları bir dersten çekilmek için bölümlerine başvuru yapabilirler. Başvuruları
bölüm başkanlığı tarafından onaylananlar ilgili dersten çekilmiş kabul edilir.

Değerlendirme notları
MADDE 31 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim elemanı tara-

fından bir harf notu takdir edilir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not ortalaması hesap-
larında kullanılmak üzere 0.0 ile 4.0 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır. Harf notları,
varsa katsayıları ve kullanıldıkları durumlar aşağıdaki gibidir:

a)
Harf Notu Katsayısı Harf Notu Anlamı Harf Notu Anlamı

A 4,00 C- 1,70 W Çekilme
A- 3,70 D+ 1,30 I Eksik
B+ 3,30 D 1,00 S Yeterli
B 3,00 F 0,00 U Yetersiz
B- 2,70 FX 0,00 P Devam
C+ 2,30 FZ 0,00 EX Muaf
C 2,00
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b) FZ : Final sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrencilere final sınavları öncesinde
akademik takvimde belirtilen tarihler içinde FZ notu verilir.

c) FX : Final sınavına girme hakkı olduğu halde geçerli mazereti olmaksızın final sı-
navına gelmeyen öğrencilere ve bütünleme sınavı başvurusu olduğu halde bu sınava gelmeyen
öğrencilere verilir.

ç) W : Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelgesinde
yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış
olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesap-
lanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

d) I : Final sınavı bulunmayan bir derste, harf notu takdir edilebilmesi için gereken ça-
lışmaları zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanı-
mak amacıyla I notu verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse,
harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 14 gün içinde veya bir sonraki yarıyılın
ders kayıtları başlayana kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elema-
nının başvurusu ve bölüm başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana
kadar ek süre verilebilir. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı
tarafından bir harf notu takdir edilir. Verilen süre bittiğinde I’dan farklı bir harf notu verilmemiş
öğrencilere FX notu işlenir.

e) S : Belirtilmiş derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesap-
larına katılmaz.

f) U : Belirtilmiş derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

g) P : Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki
yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

ğ) EX: Öğrencinin önceden başarılı olduğu bir ders, öğrencinin transkriptine işlenirken,
programındaki mezuniyet koşulu dersten muaf tutulmasını işaret eder. Bu not, ortalama hesap-
larına katılmaz.

Maddi hata
MADDE 32 – (1) Sınav notlarında veya yarıyıl sonu harf notlarında maddi hata yapıl-

mış olduğundan şüphelenen öğrencilerin, ilgili notun ilanından sonra en çok beş iş günü içinde
doğrudan dersi veren öğretim elemanına başvurması gerekir.

(2) Öğretim elemanı, verdiği harf notlarında öğrencinin itirazı olmaksızın maddi hata
tespit ederse, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul mü-
dürü, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç on
dört gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar, düzeltilecek notu Öğ-
renci İşleri Direktörlüğüne bildirir. Bu tarihten sonra tespit edilen hataların telafisi olmaz. Final
sınavı bulunan derslerde, yarıyıl sonu harf notu olarak verilmiş olan F veya FX notlarında mad-
di hata olduğu, bütünleme sınavlarından sonra ancak yukarıda anılan on dört günlük sürenin
bitiminden önce tespit edilirse, öğrencinin girmiş olduğu bütünleme sınavı geçersiz sayılır.

Notların açıklanması
MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu notları, Öğrenci Bilgi Sisteminin öğretim üyelerinin eri-

şimine açık olduğu süre içinde verilerek kesinleşir ve ilan edilir.
(2) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde, ilgili öğretim elemanının yanlışlığı

gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne en geç izleyen yarı-
yılın kayıt döneminin sonuna kadar bildirmesi gerekir. Yanlışlığın düzeltilmesi ilgili yönetim
kurulunun alacağı karara bağlıdır.

(3) Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Verilen değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin bağlı bulunduğu de-

kanlık veya bölüm başkanlığına notların ilan edilmesini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak
başvuruda bulunur. Öğrencinin itirazı üzerine ara sınav kağıdı dersin öğretim elemanı tarafından
maddi hata açısından tekrar incelenir. Bu itiraz, bölüm başkanlığınca gerekli görüldüğü tak-
dirde, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon tarafından,
maddi bir hatanın olup olmadığı açısından incelenir. Sonuç, yazılı olarak bölüm başkanlığına
rapor edilir. Bölüm başkanlığı, sonucu öğrenciye bildirir.
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(2) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğ-
renci, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde dersin bağlı bulunduğu dekanlığa veya mü-
dürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunur. Öğrencinin başvurusu, biri dersin öğretim elemanı
olmak üzere, fakülte yönetim kurulunca oluşturulan, üç kişilik bir komisyon tarafından maddi
bir hatanın olup olmadığı açısından incelenir, sonuç yazılı olarak, dekanlığa veya müdürlüğe
bildirilir. Dekanlık/müdürlük sonucu öğrenciye duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa,
sonuç Öğrenci İşleri Direktörlüğüne de bildirilir.

(3) Tüm itirazlara rağmen notu değişmeyen öğrenci, itirazının değerlendirilmesi için
Rektörlüğe başvurabilir. Üniversite Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, dersi veren öğ-
retim elemanı dışında bir jüri kurarak öğrencinin itirazını değerlendirir.

Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin AKTS değeri ile öğ-
renciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğ-
rencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin AKTS değerleri
toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması öğrencinin bölümüne girişinden itibaren aldığı derslerin tümü
dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan
en son not, önceki notlar yerine genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek yarıyıl gerekse genel
not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili notta virgülden sonraki üçüncü
hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.

(3) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden al-
dıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip eden yarıyıl ba-
şında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni aka-
demik başarı durumuna bakılarak yapılır.

Onur veya yüksek onur öğrencisi
MADDE 36 – (1) Bir yarıyıl sonunda, yarıyıl not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan

başarılı durumdaki öğrenciler o yarıyıl için onur öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur
öğrencisi sayılırlar.

(2) Onur veya yüksek onur öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili ya-
rıyılda en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir.

(3) Uzatmalı durumdaki öğrenciler, uzatmalı olarak kayıt yaptırdıkları yarıyıllarda onur
veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

(4) Öğrencinin W notu aldığı dersler ders yüküne dahil edilmez.
Gözetim öğrencisi
MADDE 37 – (1) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğ-

renciler gözetim öğrencisi sayılırlar.
(2) Akademik danışmanı, gözetim durumundaki öğrencinin başarılı duruma geçmesi

için gerekli tedbirleri alır.
Bitirme tezi ve projesi
MADDE 38 – (1) Akademik programların son iki yarıyılında bitirme tezi veya projesi

zorunlu veya seçmeli ders olarak yer alabilir.
(2) Öğrenciler, tez veya proje danışmanlarını konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından

ve o öğretim üyesinin kabulü üzerine seçerler. Tez veya proje danışmanlığı, öğrencinin kayıtlı
olduğu bölümün başkanı, yüksekokulun müdürü veya fakültenin dekanı tarafından onaylanır.

(3) Bitirme tezi veya projesinin yürütülmesi, tamamlanması, kabulü ve ilgili diğer hu-
suslar, ilgili bölüm, yüksekokul veya fakülte kurulu tarafından belirlenir.

Derse kayıt
MADDE 39 – (1) Öğrenciler, başarılı oldukları AKTS değerine göre 1, 2, 3 ve 4.

sınıf/yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.
a) 0-59 AKTS 1. sınıf
b) 60-119 AKTS 2. sınıf
c) 120-179 AKTS 3. sınıf
ç) 180-240 AKTS 4. sınıf
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(2) Öğrenciler öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine
kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(3) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için açılan başarısız oldukları
en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 40 – (1) Program müfredatında bulunan bir dersten bir yarıyılda F, FX, FZ

veya U notlarından birini alan öğrenciler bu dersleri takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrar al-
mak zorundadır. Birinci sınıf İngilizce derslerinde başarılı olamayan öğrencilerin, ilgili dersi
verildiği ilk yarıyılda almaları zorunludur.

(2) Gözetim durumundaki öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları
derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(3) Uzatmalı statüdeki öğrenciler hariç, başarılı durumdaki öğrenciler bulundukları ya-
rıyılda almaları gereken derslere ek olarak, son iki yarıyılda kayıt yaptırıp A-, B+, B-, C+, C,
C-, D+ veya D notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla
tekrar alabilirler.

(4) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine
aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önce alınan ders not çizel-
gesinde yer alır ancak genel not ortalamasına dahil edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma alma şartları
MADDE 41 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın müfredatında bulunan tüm

dersleri başarıyla tamamladığında genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise ve tarafına
tahakkuk ettirilmiş bulunan eğitim-öğretim ücretinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemişse,
mezun olmaya ve lisans veya ön lisans diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin diplomasını
alabilmesi için eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemiş olması şarttır. Genel not ortalaması
3,00 - 3,49 olanlar onur, 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

Lisans diploması
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 8 yarıyıllık bir programı

tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Önlisans diploması
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 4 yarıyıllık bir programı

tamamlayan öğrencilere ve 8 yarıyıllık bir lisans programının ilk 4 yarıyılını tamamlayarak
kayıtlı oldukları programdan ayrılan öğrencilere önlisans diploması verilir.

Sertifika programları
MADDE 44 – (1) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını

önerebilirler. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından düzenlenir.
(2) Üniversite bölümlerine kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik olarak açılan sertifika

programlarına kabul şartlarının; programı yürütecek olan bölüm tarafından belirlenmesi, bir
öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için sertifika programına sayılan en az 21 kre-
dilik ders alması ve bu derslerin ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(3) Sertifikalara diplomada yer alan mezuniyet tarihi yazılarak diploma ile birlikte ve-
rilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve yönetim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Progra-

mında yürütülen eğitim ve öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programındaki

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İngilizce Hazırlık Programı: MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
b) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: MEF Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
c) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: MEF Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: MEF Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yabancı Diller Bölümü: MEF Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,
g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenimle İlgili Esaslar

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) İngilizce Hazırlık Programındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlere ilişkin süre ve tarihler, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir. Bu
takvime uymak zorunludur.

Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) İngilizce Hazırlık Programının normal öğrenim süresi bir akademik

yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır.
(2) İngilizce Hazırlık Programında geçirilen süreler lisans öğrenimi süresinden sayılmaz.
Düzeyler
MADDE 7 – (1) İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla başlangıç, orta öncesi, orta ve

orta üstü olmak üzere dört düzeyden oluşur. Güz ve bahar dönemlerinde her bir düzeyin süresi
yarım dönem olup, orta üstü düzeyin süresi, bu düzeye dönem başında başlayanlar için bir dö-
nemdir. Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller
Bölümü tarafından belirlenir.

Yaz okulu
MADDE 8 – (1) Öğrenciler yaz okulunda sadece bir düzeyde ders alabilirler. Yaz oku-

lunda açılacak düzeyler, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Yaz okuluna, İngilizce
Hazırlık Programında derslere kayıtlı olarak öğrenime devam eden Üniversite öğrencileri ka-
tılabilir. Yaz okulu öğrenim ücreti, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim üc-
retinin yarısıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespitiyle İlgili Esaslar

İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavı
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce

yeterlik ve düzeyleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Yabancı Diller
Bölümü tarafından iki aşamalı olarak düzenlenen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile
belirlenir. Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Sınavda başarılı olmak için gereken puanlar, Yabancı Diller Bölümü tarafından be-
lirlenir. Sınavlara girmeyenler ve sınavlara girip gerekli puanı alamayanlar, lisans programına
başlayamaz ve zorunlu İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. Öğrencilerin İngilizce
Hazırlık Programında öğrenime başlayacakları düzey, sınav sonuçlarına göre Yabancı Diller
Bölümü tarafından belirlenir. Sınavlarda başarılı bulunanlar, kabul edildikleri lisans programına
başlarlar.

(3) En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim dili İngilizce olan eğitim kurumlarında öğrenim görüp, or-
taöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar, son iki yıl içinde bu Yönetmeliğin 10 uncu mad-
desinde düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olanlar ve bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesine göre İngilizce düzeyi yeterli bulunanlar, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sına-
vından muaftırlar. Bu öğrenciler, doğrudan kabul edildikleri lisans programına başlarlar.

(4) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapan lisans öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri,
Yabancı Diller Bölümü görüşü doğrultusunda ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından karara
bağlanır. Fakülte veya yüksekokul, gerek görürse, öğrencinin İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
Sınavına girmesini isteyebilir.

(5) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı düzenlenip düzenlen-
meyeceğine Yabancı Diller Bölümü karar verir.

İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 10 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından güz ve bahar dönemleri sonunda

İngilizce Yeterlik Sınavı düzenlenir. Orta üstü düzeyi başarı ile tamamlamak için öğrencilerin
düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri zorunludur.

(2) Kayıtsız, dışarıdan hazırlanan ve beklemeli öğrenciler, kabul edildikleri lisans prog-
ramlarına başlamak için İngilizce Yeterlik Sınavında Yabancı Diller Bölümünün belirlediği
puanı almak zorundadırlar.

(3) İngilizce Yeterlik Sınavının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki
yıldır.

Dış sınavlarla yeterlik
MADDE 11 – (1) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası

İngilizce yeterlik sınavlarının birinden, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, doğrudan kabul edildikleri lisans programlarına baş-
larlar. İlgili sınavlarda bu düzeyde başarı elde edemeyen öğrencilerin aldıklarını belgeledikleri
puanlar, İngilizce Hazırlık Programında öğrenime başlayacakları düzeyin belirlenmesi için kul-
lanılır.

(2) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınav sonuç belgelerinin asıl-
larının sunulması ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın kendi geçerlik süresinin aşıl-
maması kaydıyla üç yılın geçmemiş olması şarttır. Yabancı Diller Bölümü, sınav sonuçları hak-
kında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlarla İlgili Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her yıl güz ve bahar dönemi başında, akademik takvimde

ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödeyerek ve
Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamlayarak kayıtlarını yenilemek zorunda-
dırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ilgili dönem derslerinin başlamasını
izleyen ikinci haftanın son iş gününe kadar, mazeretlerinin Yabancı Diller Bölümü tarafından
uygun görülmesi koşuluyla, gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine
getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğ-
renciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara katılamaz, derslerden not alamaz
ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler
öğrenim süresine dâhil edilir.

(4) Kayıtsız öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için tekrar
başvuramazlar. Kayıtsız öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde başvurmak ve Üniversite
tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavlarına
girebilirler.

(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce, İngilizce Yeterlik
Sınavında başarılı olarak veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sınavlarda belir-
lenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyerek Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurdukları
takdirde, kabul edildikleri lisans programında öğrenimlerine başlarlar.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsüne geçtikten sonra lisans diploma programlarında öğrenime
başlayan öğrenciler, yeni öğrenciler için geçerli öğrenim ücretlerini öderler ve Üniversiteye
girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Dışarıdan hazırlanan öğrenciler
MADDE 13 – (1) İkinci akademik yılın bahar dönemi sonuna kadar, derslerin başla-

masını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar başvurmak koşuluyla, dışarıdan ha-
zırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuran öğrenciler, İngilizce yeterliklerini kendi im-
kanlarıyla geliştirmek üzere bu statüye geçerler.

(2) Öğrenciler, dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçtikleri dönem başında, bu sta-
tüde bulunacakları süreye ait ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin yarısını öderler.

(3) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, bahar dönemi sonunda, İngilizce Yeterlik Sınavına
girerler. Bu sınavda başarılı olanlar ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre İngilizce düzeyi
yeterli bulunanlar kabul edildikleri lisans programına başlarlar.

(4) Dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde geçirilen süreler, öğrenim sürelerinden sa-
yılır.

(5) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam et-
mek için tekrar başvuramazlar.

Beklemeli öğrenciler
MADDE 14 – (1) İkinci akademik yılın bahar dönemi sonu itibarıyla lisans diploma

programına başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, izleyen dönemden itibaren beklemeli öğ-
renci statüsüne geçerler.

(2) Beklemeli öğrenciler, bu statüde bulundukları süre içinde öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(3) Beklemeli öğrenciler, sınav tarihinden en geç bir ay önce başvurmak ve Üniversite
tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavlarına
girebilirler.
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(4) Beklemeli öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce, girdikleri İn-
gilizce Yeterlik Sınavından başarılı olarak veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen
sınav sonucu ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurdukları takdirde, kabul edildikleri lisans
diploma programında öğrenimlerine başlarlar.

(5) Beklemeli öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programındaki öğrenimleri süresince ka-
yıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, azami öğrenim süresini tamamladıkları akademik yılı iz-
leyen üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans diploma program-
larına kayıt yaptırdıkları takdirde, Üniversiteye girişte hak kazandıkları öğrenim ücreti muafi-
yeti burslarından yararlanmaya devam eder. Aksi halde öğrenciler, yeni öğrenim ücretlerini
öderler ve Üniversiteye girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

(6) Beklemeli öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için
tekrar başvuramazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, sağlıkla ilgili, asker-

likle ilgili, maddi, ailevi, kişisel ve yurt dışında eğitim ile ilgili beklenmedik zorunlu olaylar
veya benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve varsa gerekçelerini
destekleyen belgeler ile birlikte Yabancı Diller Bölümüne başvururlar. Başvurular, en geç ilgili
dönemin derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılabilir.
Zorunlu haller dışında, bu süre sona erdikten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.

(3) Kayıt dondurma başvuruları, Yabancı Diller Bölümü tarafından incelenir ve karara
bağlanır. Öğrencilere bir kereye mahsus olarak ve ilk yılda olmak üzere bir akademik yıl için
izin verilebilir; bir yarıyıl için izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, öğrenim süresine sayıl-
maz.

(4) Kayıt donduran öğrenciler, izleyen akademik yılın başında Üniversiteye kayıtlarını
yenileyerek söz konusu akademik yılın başında İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına
yeni öğrencilerle birlikte alınır.

(5) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başla-
masını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğ-
renciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğ-
rencilerin izinli geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, iade edilmez veya sonraki
ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde
almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(6) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurul-
ması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülük-
leri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak

Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih iti-
barıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciye,
Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, öğrenci derslerin başlamasını takip eden 3
hafta içerisinde başvurduğu takdirde ödenen ücretin %50’si iade edilir. Bu süre geçtikten sonra
ücret iadesi yapılmaz.
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(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin, dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edi-
lebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve ken-
disine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş
olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesiyle İlgili Esaslar

Danışmanlık
MADDE 17 – (1) İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin

akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla Ya-
bancı Diller Bölümü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Devam yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, bulundukları düzeyin toplam ders ve uygulama saatinin

en az % 90’ına katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin ders yükümlülükleri kapsamında takip
etmeleri gereken çevrimiçi uygulamalar hakkında da bu oran uygulanır. Öğrencilerin bir düzey
süresince derslere mazeretsiz devamsızlığı, % 10’u aşamaz. Üniversite tarafından belirlenen
esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları ve disiplin cezası ne-
deniyle uzaklaştırılma dâhil hangi gerekçe ile olursa olsun bir düzeydeki toplam devamsızlık
% 20’yi aşamaz.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, düzey sonunda yapılan sı-

navlara alınmaz ve bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar.
(4) Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen ile-

tileri ve İngilizce Hazırlık Programında kullanılan çevrimiçi platformu takip etmekle yüküm-
lüdürler.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Ara sınavların yapılacağı tarihler, Yabancı Diller Bölümü tarafından

belirlenir. Her bir düzeyin sonunda yapılan Düzey Değerlendirme Sınavları, akademik takvim-
de belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan
başarısız sayılırlar. Ancak, hastalık ve benzeri beklenmedik hallerde ara sınavlara veya düzey
sonu sınavlarına giremeyen öğrencilerin durumu, Yabancı Diller Bölümü tarafından değerlen-
dirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yabancı Diller Bölümü tarafından uygun görülen bir
tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir.

(3) Sınav kâğıtları, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle Yabancı Diller Bölümü ta-
rafından saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınavlara itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü

içinde, yazılı olarak Yabancı Diller Bölümüne başvurarak sınav kâğıtlarının tekrar incelenme-
sini isteyebilirler. Yabancı Diller Bölümü incelemesini yaparak sonuç ile ilgili kararını yedi iş
günü içinde verir.

Notlar
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin düzey sonundaki başarı durumları, başarılı (S) veya ba-

şarısız (U) notlarından biri ile gösterilir.
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(2) Notlar, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik takvimde notların ilanı için
belirtilen tarihlerde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. Öğrencilerin isteği üzerine kendi-
lerine aldıkları dersleri, notları ve akademik durumlarını gösteren not döküm belgesi (transkript)
düzenlenir.

(3) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, Yabancı
Diller Bölümü kararı ile yapılır. Herhangi bir döneme ait notlarda yapılacak olan değişiklikler,
notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 22 – (1) Her bir düzeyi başarı ile tamamlamak için öğrencilerin sağlaması

gereken koşullar, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve her akademik yılın başında
duyurulur.

(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci, bu düzeyi tekrar eder. Başlangıç, orta öncesi
ve orta düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki düzeye geçerek öğrenimlerine de-
vam ederler. Orta üstü düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını
tamamlar ve kabul edildikleri lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Orta üstü düzeyi
başarı ile tamamlamak için öğrencilerin Yabancı Diller Bölümü tarafından güz ve bahar dö-
nemleri sonunda düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 23 – (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri;

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 24 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde be-
lirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretlerini belirlenen
süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu
öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite kaynakları ve çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğ-
rencilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Tebligat
MADDE 25 – (1) Öğrenciye Üniversite tarafından yapılacak her türlü tebligat, öğren-

cinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan
elektronik posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri
izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, 21/10/2014 tarihli ve 29152

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği hükümleri, Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanması Hakkında Karar uyarınca, Etilen Glikol ithalatında açılan tarife kontenjanının da-
ğıtım yöntemi ile başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, 2905.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Etilen
Glikol ithalatında açılan 230.000 tonluk tarife kontenjanının 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ ile dağıtılan 200.000 ton sonrası kalan (bakiye) 30.000 tonun dağıtımı, tarife kontenjanı
konusu etilen glikol maddesini üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak
düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekli olup
başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası
esas alınacaktır. Ancak 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen Glikol
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına
(İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat eden sanayicilerin ek-1’de yer alan (ek-1/A hariç) bilgi
ve belgeleri ibraz etmeleri zorunlu değildir.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu bel-
geleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim kapasitesi, üretim miktarı, tüketim
miktarı, satın alımlar ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir
tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak 2905.31.00.00.00 G.T.İ.P’inde
yer alan Etilen Glikol için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı dü-
zenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil)
geçerli olup bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           :  13/10/2014
KARAR NO  :  2014/101
KONU            :  İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi,
                           İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki
                           369,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 tarihli ve 5724 sayılı yazısına istinaden

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi,
İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki 369,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesi amacıyla Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 2.550.000.- TL (İkimilyonbeşyüzelli-
bintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Tatar İstanbul Otelcilik A.Ş.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Tatar İstanbul Otelcilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine
irat kaydedilmesine ve 2.500.000.- TL (İkimilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle ikinci en yüksek
teklifi veren Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           :  13/10/2014
KARAR NO  :  2014/103
KONU            :  Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi, 
                           5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 tarihli ve 5723 sayılı yazısına istinaden

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi,
5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hüküm-
leri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi
amacıyla Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 2.470.000.- TL (İkimilyondörtyüzyet-
mişbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 2.440.000.- TL (İkimilyondörtyüzkırk-
bintürklirası) bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar.
Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayri-
menkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında Kuruluş’un yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Ekim 2014 

SALI 
Sayı : 29152 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/638 

Karar No : 2014/60 

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 06/03/2014 tarihli ilamı ile BERAATİNE 

karar verilen Husyar ve Eıshahomar oğlu, 1986 doğumlu HUSHYAR ABDULSATTAR 

JUMAAH JUMAAH' mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 8958 

—— •• —— 
İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2007/615 

DAHİLİ DAVALI CENGİZ KARABACAK - PINARBAŞI MAHALESİ 3. CADDE 160 

SOKAK N: 97 SİTELER-MERKEZ/ANKARA 

Davacı K.H tarafından davalılar GÜLCAN ÖZUMUT, ADALET KARABACAK, 

GÜLCAN ÖZMUT, ŞİŞLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, CENGİZ KARABACAK aleyhine açılan 

Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli) ilişkin davanın yapılan yargılamasın da Mahkememizce 

2007/615 esas 2014/4 karar ve 28/01/2014 tarihli kararı ile Mahkememizin Yetkisizliğine, karar 

kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine tevzi edilmesine 

dair temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığı veyahut belirtilen adrese tebliği 

yapılamadığı anlaşılmış olmakla, 7201 saylı Yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen 

yapılmasına karar verildiği, 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ve temyiz 

edilmediğinde Yetkisizlik kararının kesinleşeceği ilan olunur. 8959 

—— • —— 
DÜZELTME 

19 Ekim 2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazete’nin 39. Sayfasındaki İlan Bölümü Resmi 

Gazete tarihi sehven 20 Ekim 2014, sayısı 29151 olarak, 

20 Ekim 2014 tarihli ve 29151 sayılı Resmi Gazete’nin 19. Sayfasındaki İlan Bölümü 

Resmi Gazete tarihi sehven 19 Ekim 2014, sayısı 29150 olarak yayımlanmıştır. 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresine bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu Gerekçeli Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekle dilekçe ile veya asker kişiler yönünden 

en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak 

suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2014/972-457 

Karar Tarihi : 28.08. 2014 

Suç : FİRAR 

Uygulanan K.Md. : 353 Sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usul. 

K.nun 20. Maddesi. 

Sanık Kimliği : Mehmet FİLİZKAL; Mustafa ve Zehra Oğ. 06.04.1954 D.lu, 

MERSİN/Akdeniz Mahmudiye Mah/Ky. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 

31078693726) 

Karar : YETKİSİZLİK (ERZURUM 9. Kor. K. As. Mahkemesine) 

 9014 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İDARİ ŞARTNAMEYE GÖRE KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı 

belirtilen hizmet idari şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık 

eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

 

SIRA NO HİZMETİN CİNSİ MİKTARI 

1 

KONYA, İSTANBUL, GAZİANTEP, ELAZIĞ VE 

ANKARA’DAN IRAK ERBİL’E KARAYOLU 

NAKLİYESİ HİZMETİ 

50 TIR’A KADAR 

 

2 - Firmalar 8.500 TL değerindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 Kasım 2014 günü saat 11.00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Uluslararası Programlar Sistemler Yönetimi 

Müdürlüğü’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 14 Kasım 2014 günü saat 14.30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9302/1-1 
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SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ AHŞAP KASALI KAMYON VE KAMYONET 

ARAÇ KİRALANACAKTIR 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden: 

Açık İhale Usulü Sürücülü ve Sürücüsüz Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araç 

Kiralama İşi. 

İhale Kayıt No : 2014/129213 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.ayuruk@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) 2010 model ve üstü 3,5 ton ve üstü yük taşıma 

kapasiteli Ahşap Kasalı 8 Adet Sürücülü Kamyon 2) 

2011 model ve üstü 4,5 ton ve üstü yük taşıma 

kapasiteli Uzun Ahşap Kasalı 1 Adet Sürücüsüz 

Kamyon, 3) 2010 model ve üstü 2400 CC (Silindir 

Hacmi) ile 3000 CC (Silindir Hacmi) arası 15 adet 

Sürücülü çift kabinli Kamyonet 4) 2010 model ve 

üstü 2400 CC (Silindir Hacmi) ile 3000 CC (Silindir 

Hacmi) arası 1 adet Sürücüsüz tek kabinli Kamyonet 

5) 2006 model ve üstü 3100 CC (Silindir Hacmi) ile 

4500 CC (Silindir Hacmi) arası 3 adet Sürücülü çift 

kabinli Kamyonet olmak üzere toplam 28 adet araç 

kiralama işi. - Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

c) İşin süresi ve başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP – 

İKİ YIL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 11.11.2014 SAAT 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

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

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

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

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

belge, 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünde İsteklinin adına alınmış K1 

Yetki Belgesine sahip olması gerekir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her Türlü İş Makinaları Kiralama İşi. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden 

satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.  Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 9110/1-1 
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2 KALEM MALZEME VE KİT ALIMI YAPILACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 2 Kalem 

Malzeme ve Kit Alımı (Kit karşılığı geçici cihaz temini) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık 

Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/127430 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil  - Gaziantep, 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve fax numarası : Tel : 0 (342) 360 11 85    Fax : 0(342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği türü ve miktarı : 2 Kalem Malzeme ve Kit Alımı (Kit karşılığı 

geçici cihaz temini) 

 No Malzemenin Adı Miktarı 

 1 Ga-68 bağlı peptid bileşiği 150 Adet 

 2 Lu-177 veya Y-90 peptid bileşiği 25 Adet 1 Kalem Mamul 

b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Üniversite Bulvarı PK. 27310 Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle 24 ay süreyle 

peyderpey olmak üzere 

3 - Yeterlilik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı Yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

b) Tarih ve Saati : 27/10/2014 Saat: 10.00 

4 - Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Yeterlilik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den 

görülebilir. 

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

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den 

görülebilir. 

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

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL 

karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır. 
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7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi 

imzalanacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 

takvim günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 

4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9303/1-1 

—— • —— 
MOTOR MUHTELİF PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/131625 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TLM 16 V 185 tipi lokomotif motorlarında 

kullanılmak üzere 5 kalem motor muhtelif parçaları teknik şartnamelere, teknik bilgilere ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/11/2014 - 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 

05/11/2014 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. 9138/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Şirketimizce 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında 

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere 24/09/2014 tarih 

ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 31/10/2014 olan, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait satış ilanının; 4. Sırasında yer alan Ankara İli, Nallıhan 

İlçesi, Aliağa Mahallesi, Ankara Caddesi mevkiinde bulunan, tapuda 63 ada, 75-76-77 parsellerde 

kayıtlı 4.415,01 m2’lik taşınmaz ile 5. Sırasında yer alan Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa 

Mahallesi, Ankara Caddesi mevkiinde bulunan, tapuda 64 ada, 53-54-55 parsellerde kayıtlı 

5.425,56 m2’lik taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (Bahçeli 3 katlı kargir hizmet 

binası, lojman, 2 adet kargir depo) özelleştirme ihalesi görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir.  

Duyurulur. 9300/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARAMÜRSELBEY EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI İHTİYACI HİDROLİK-PNÖMATİK  

EĞİTİM SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 

Hidrolik-Pnömatik Eğitim Setleri kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamesine 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, şartname bedelini (100,00 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 ve idari şartnamesi, Ofis tip 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 30.10.2014 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 teknik ve idari şartnameye 

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. 

 9281/1-1 
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BLADE SUNUCU VE DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan blade sunucu 

ve depolama sisteminin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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, şartname 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 şartnamesi, Ofis tip 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 31/10/2014 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 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. 

 9282/1-1 
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101 KALEM (18 KISIM) MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 101 kalem (18 Kısım) muhtelif cins ve miktar laboratuvar malzemesinin, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 

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

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 03/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9283/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden; 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların Birim/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir 

bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler 6 takım, 

Doçentler 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

Birim Bölüm/Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 

Meslek Yüksekokulu  Muhasebe ve Vergi Bölümü Profesör 1 

Tıp Fakültesi Nöroloji Doçent 1 

 9274/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Asya Maden İşletmeleri A.Ş.’nin E32-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 25.09.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 9276/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3833 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 

olarak ARİ/TPO/K/M40-d1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 05.09.2014 

tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 9277/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun I46-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 02.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 9278/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun I47-D numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 02.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 9279/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından: 

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli 

alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan 

ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 

5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 16.10.2014 tarih ve 2713/5811 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 21.10.2014 

tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 

 

NO 
ANALİZ 

NO 
SAHİBİ BİNA ADRESİ 

1 
43 GAZANFER DOĞU VE İŞT. 

HACIBAYRAM MAH. UZUNYOL SOK. 

NO:41-B ALTINDAĞ-ANKARA 

2 
102 MALİK TESPİTİ YAPILAMADI 

HACIBAYRAM MAH. UZUNYOL SOK. 

NO:17 ALTINDAĞ-ANKARA 

3 
255 KEMAL ERGÖRÜN VRS. 

HACIBAYRAM MAH. YENİ SOK. NO:2 

ALTINDAĞ-ANKARA 

4 
256 KEMAL ERGÖRÜN VRS. 

HACIBAYRAM MAH. AKŞEHİR SOK. NO:6 

ALTINDAĞ-ANKARA 

5 

336 

ALİYE AKÇA İŞT. - 

HİFZURAHMAN ESAT ŞİŞMAN 

VE İŞT. 

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:111 

(11)(1/1) ALTINDAĞ-ANKARA 

6 
337-338 

AHMET - FEYZULLAH 

İYİGÖREN VRS. 

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:110 

(13A-B) ALTINDAĞ-ANKARA 

7 
355-356 ARİF TÜNCELİ 

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:127A-

B ALTINDAĞ-ANKARA 

8 
360 MEHMET YEŞİL 

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:125-C 

ALTINDAĞ-ANKARA 

9 
366-367-368 

DURALİ ASLAN-NACİYE 

ALKAN-ANAKIZ ASLAN 

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:122 

ALTINDAĞ-ANKARA 

10 
387 ÖMER KOÇ VE İŞT. 

HACIBAYRAM MAH. ULUCAK SOK. 

NO:54-54A(86-86A) ALTINDAĞ-ANKARA 

11 
389 FEMAŞ EMAYE SAN. LTD. ŞTİ. 

HACIBAYRAM MAH. ULUCAK SOK. 

NO:58 ALTINDAĞ-ANKARA 

12 
403 MALİYE HAZİNESİ 

HACIBAYRAM MAH. BEŞTEPELER SOK. 

NO:38 ALTINDAĞ-ANKARA 

13 
417 MEHMET ŞENTÜRK VE İŞT. 

HACIBAYRAM MAH. TEPE SOK. NO:8 

ALTINDAĞ-ANKARA 

 9290/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)  

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en 

az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve 

bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 

kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

 BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir.  

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Biyoloji Bölümü Mikrobiyal Ekoloji 1 - - 

Kimya Bölümü 
Anorganik Kimya (Ana Grup 

Element Kümeleri) 
- 1 - 

Matematik Bölümü Geometrik Gruplar Kuramı - - 1 

MİMARLIK FAKÜLTESİ     

Mimarlık Bölümü 

Mimarlık Tarihi (19. ve 20. 

Yüzyıllar), Mimarlık Tarih 

yazımı 

1 - - 

Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü 

Kent Sosyolojisi ve Konut 

Alanlarının Planlanması 
1 - - 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ     

İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Hidrometeoroloji, Hidroloji, 

İklim Değişikliği 
- 1 - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Zemin ve kaya mekaniğinde 

deneysel teknikler geliştirilmesi, 

Doygun olmayan zeminler, 

Geoteknik Mühendisliğinde 

uygulamalar 

- - 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Pürüzlü yüzeyler üzerindeki 

yerçekimli akıntılar, Tünel-

rezervuar sistemleri 

- - 1 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Gelir Yönetimi - 1 - 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Depo Lojistiği - - 1 

Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği - 1 - 

Makina Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon - 1 1 

Kimya Mühendisliği Bölümü 

Proses ve Reaktör Tasarımı-

Kimyasal Reaksiyon 

Mühendisliği ve Katalizörler 

1 - - 

Elektrik ve Elektronik Müh. 

Bölümü 
Sinyal İşleme - - 1 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
    

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü 
Siyaset Bilimi - 2 - 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü 
Kamu Yönetimi - 1 - 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler - 1 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor  - 1 - 

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim 1 - - 

İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği - 1 - 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi - 1 - 

DENİZ BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 
    

Kimyasal Oşinografi ABD  - - 1 

UYGULAMALI 

MATEMATİK ENSTİTÜSÜ 
    

Kriptografi ABD  - - 1 

 9111/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe, 

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 

gerekmektedir. 

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

7) İLK BAŞVURU TARİHİ : 21.10.2014 

    SON BAŞVURU TARİHİ : 04.11.2014 

  

Sınav Programı : Tarih Saat Yer 

Yardımcı Doçentler için 10.11.2014 10.00 İlgili Birimlerde 

 

BİRİM/BÖLÜM 

Doçent 
Yardımcı 

Doçent 
AÇIKLAMALAR ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
  

  

Tarla Bitkileri 1 
 

  

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ   
  

Ekonometri 1 
 

  

İktisat Teorisi 1 
 

  

TIP FAKÜLTESİ 
  

  

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
 

1   

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
  

  

Farmasotik Botanik 
 

1 Tıbbi bitkiler alanında çalışmış olmak. 

Farmakognazi 
 

1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 

ilgili alanda doktora yapmış olmak. 
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BİRİM/BÖLÜM 

Doçent 
Yardımcı 

Doçent 
AÇIKLAMALAR ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

Farmakoloji 
 

1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 

ilgili alanda doktora yapmış olmak. 

Farmasotik Teknoloji 
 

1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 

ilgili alanda doktora yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
  

  

Sosyal Bilgiler Eğitimi 
 

1 
Medya okur yazarlığı alanında doktora 

yapmış olmak. 

Biyoloji Eğitimi 
 

1 
Allelopati konusunda doktora yapmış 

olmak. 

Biyoloji Eğitimi 
 

1 
Deneysel oksidatif stres ve antioksidatif 

alanında doktora yapmış olmak. 

Fen Bilgisi Eğitimi 
 

1 

Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak. 

Reflektif muhakeme alanında doktora 

yapmış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
  

  

Türk İslam Sanatları  
 

1 
Batı Anadolu Mimarisi ve etkileri 

üzerinde çalışmış olmak. 

Dil Bilimi 
 

2 
Dil bilimi alanında doktora yapmış 

olmak. 

Felsefe 
 

1 Felsefe alanında doktora yapmış olmak. 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET 

KONSERVATUARI   
  

Geleneksel Türk Müziği  
 

1 

Müzik eğitiminde 5-E modelinin 

Akademik başarı üzerine etkisi 

alanında çalışmaları bulunmak. 

Geleneksel Türk Müziği  
 

1 

Dalcroze ve Orff eğitim 

yaklaşımlarının dans temelli hareket 

beceri geliştirmeye etkisi alanında 

çalışmış olmak. 

Geleneksel Türk Müziği  
 

1 
Müzik ve etnomüzikoloji alanında 

çalışmaları bulunmak. 

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU   
  

Diyaliz Pr. 
 

1 
Tıp doktoru olmak veya Aile 

Hekimliği alanında uzman olmak. 

ÖZALP MESLEK 

YÜKSEKOKULU   
  

Tıbbi Laborant Teknikleri Pr. 
 

1 

Biyokimya alanında doktora yapmış 

olmak, Antioksiden ve mineral madde 

deneyleri üzerinde çalışmış olmak. 

 9186/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve 

yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 

- Özgeçmiş 

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım 

dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3- Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Not:  1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir 

takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DİL VE TARİH-

COĞRAFYA FAK. 

    

Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümü 

PROFESÖR 1   

Çağdaş Yunan Dili 

ve Edb. ABD 

PROFESÖR 1   

Güney-Doğu Türk 

Leh. ve Edb. ABD 

DOÇENT 1 Uygur Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında 

çalışmaları ve Çince biliyor olmak. 

Kuzey-Doğu Türk 

Lehç. Edb. ABD 

YARD.DOÇ. 1 Sibirya Sahası Türk-Moğol İlişkileri ve "Tuva 

Araştırmaları" olmak. 

Genel Sosyoloji ve 

Met. ABD 

PROFESÖR 1 Doçentlik derecesini sosyoloji bilim dalında almış 

olmak. 
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BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

Kurumlar Sosyolojisi 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Sosyoloji alanında lisansüstü eğitim almış olmak. 

Sosyal Antropoloji 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Sosyal antropoloji alanında lisansüstü çalışmalarını 

yapmış olmak. 

Fransız Dili ve Edb. 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve 

çağdaş fransız kadın edebiyatı alanında çalışmaları 

olmak. 

Eskiçağ Tarihi ABD DOÇENT 1 Lisansüstü çalışmalarını  Eskiçağ Tarihi alanında 

yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

     

Periodontoloji ABD PROFESÖR 1   

EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

    

Tarih Eğitimi ABD DOÇENT 1 Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi ABD 

DOÇENT 1 Doktorasını ve doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi 

alanında almış olmak. 

Rehberlik ve Psik. 

Dan. ABD 

PROFESÖR 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında almış olmak. 

Rehberlik ve Psik. 

Dan. ABD 

YARD.DOÇ. 1 Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında almış olmak. 

Eğitim Psikolojisi 

ABD 

PROFESÖR 1 Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak. 

Eğitim Psikolojisi 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak. 

Eğitim Felsefesi 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Çağdaş etik konusunda çalışmaları olmak. 

ECZACILIK 

FAKÜLTESİ 

    

Farmakognozi ABD YARD.DOÇ. 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi 

alanında doktora yapmış olmak. 

Analitik Kimya ABD DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Eczacılık ve ilaç 

analizleri konusunda çalışmaları olmak. 

Farmasötik Kimya  DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya 

alanında doktora ve  doçent unvanını almış olmak. 

Biyokimya ABD YARD.DOÇ. 2 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya 

alanında doktora yapmış olmak,  Gen Ekspresyon 

çalışmalarında deneyim sahibi olmak. 

FEN FAKÜLTESİ      

Geometri ABD DOÇENT 1 Manyetik eğriler ve kontak manifoldlar alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Astrofizik ABD YARD.DOÇ. 1 Yıldız Astrofiziği ve yaşlı yıldızların atmosfer kimyası 

konusunda çalışmaları olmak 

Cebir ve Sayılar 

Teorisi ABD 

YARD.DOÇ. 1 Rickart Modüller konusunda çalışmaları olmak. 
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BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 

     

Medeni Hukuk ABD YARD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, hukuk alanında 

yükseklisans ve doktora yapmış olmak. 

Hukuk Felsefesi ve 

Sos. ABD 

DOÇENT 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, doktora ve doçentlik 

unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında 

almış olmak. 

İdare Hukuku ABD DOÇENT 1   

Anayasa Hukuku 

ABD 

PROFESÖR 1 Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

    

Din Sosyolojisi  

ABD 

YARD.DOÇ. 1   

Dinler Tarihi ABD YARD.DOÇ. 1   

İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

     

Basın Ekonomisi ve 

İşl. ABD 

PROFESÖR 1 Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış 

olmak. 

Halkla İlişkiler ABD DOÇENT 1 Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler bilim alanından 

almış olmak. 

Halkla İlişkiler ABD DOÇENT 1 Doçentlik unvanını halkla ilişkiler bilim alanından 

almış olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

     

Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak. 

Hemşirelik ABD YARD.DOÇ. 1 Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış 

olmak. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

     

Hareket ve Ant. Bil. 

ABD 

DOÇENT 1 Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. 

Spor Yönetim 

Bilimleri ABD 

DOÇENT 1 Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

     

Bilgisayar Donanımı 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Zenginleştirilmiş gerçeklik ve bilgisayarla görme 

konularında çalışmaları olmak,  İngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

Bilgisayar Donanımı 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Bilgisayar güvenliği ve veri madenciliği konularında 

çalışmaları  olmak, İngilizce ders verebiliyor olmak,  

Devreler ve 

Sistemler ABD 

DOÇENT 1   

Genel Fizik ABD PROFESÖR 1 Birleşik yarıiletken ve organik ince filmler üzerine 

çalışmaları olmak 
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BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

Kimya Mühendisliği 

ABD 

DOÇENT 1 Aktif karbonlar ve adsorpsiyon konularında 

çalışmaları olmak 

Enerji ve Malz. Müh. 

ABD 

PROFESÖR 1 Enerji verimli sistemler üzerine çalışmaları olmak. 

Enerji ve Malz. Müh. 

ABD 

DOÇENT 1 İletken polimer kompozit nanofiber üzerine çalışmaları 

olmak. 

Enerji ve Malz. Müh. 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Lignoselülozik biyokütle üzerine çalışmaları olmak. 

Enerji ve Malz. Müh. 

ABD 

YARD.DOÇ. 1 Grafen ve TEM üzerine çalışmaları olmak. 

Atom ve Molekül 

Fiz. ABD 

PROFESÖR 1 Fotonik kristaller üzerine çalışmaları olmak. 

Uygulamalı Jeofizik 

ABD 

PROFESÖR 1 Uygulamalı Jeofizik konusunda çalışmaları olmak. 

Biyomedikal Müh. 

Bölümü 

PROFESÖR 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, biyoakışkan 

ve katı dinamiği konusunda çalışmaları olmak. 

Biyomedikal Müh. 

Bölümü 

DOÇENT 1 Biyolog, kompleks hastalıklarda proteombilim 

konusunda çalışmaları olmak. 

Biyomedikal Müh. 

Bölümü 

YARD.DOÇ. 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, tıbbi 

görüntüleme konusunda çalışmaları olmak. 

Biyomedikal Müh. 

Bölümü 

YARD.DOÇ. 1 Kimya Mühendisliği lisans eğitimi, kemik doku 

mühendisliği konusunda çalışmaları olmak. 

Biyomedikal Müh. 

Bölümü 

YARD.DOÇ. 1 Biyolog, nanotıp, hücre programlanması ve kanser 

tedavisi konusunda çalışmaları olmak. 

Biyomedikal Müh. 

Bölümü 

YARD.DOÇ. 1 Biyomedikal veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

lisans eğitimi, biyomedikal alanda doktora yapmış ve 

ingilizce ders verebiliyor olmak. 

SİYASAL 

BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 

     

İktisat Politikası 

ABD 

PROFESÖR 1   

Yönetim ve Çalışma 

Psik. ABD 

PROFESÖR 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 

lisans eğitimi almış, Sosyal Psikoloji ve Örgüt 

Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. 

VETERİNER 

FAKÜLTESİ 

     

Zootekni ABD PROFESÖR 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, laboratuvar 

hayvanları yetiştiriciliği konularında çalışmaları 

olmak. 

Viroloji ABD PROFESÖR 1 Doktorasını  veteriner viroloji alanında yapmış ve 

moleküler tanı/moleküler karakterizasyon çalışmaları 

olmak. 

İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Doktorasını moleküler gastroenteroloji alanında 

yapmış olmak. 

Biyoistatistik ABD PROFESÖR 1   
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BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESİ      

Çocuk Sağlığı ve 

Hast. ABD 

DOÇENT 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk 

Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak. 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi ABD 

DOÇENT 1 Vasküler ve kafa kaidesi cerrahisi konularında yurtdışı 

eğitimi ve çalışmaları olmak. 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi ABD 

DOÇENT 1 Nöroanotomi doktorası sahibi ve Pediatrik nöroşirürji 

alanında çalışmaları olmak. 

İç Hastalıkları ABD  PROFESÖR 1 Hematoloji Bilim Dalı için alınacak olup, İç 

Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olma şartı 

aranacaktır. 

İç Hastalıkları ABD  PROFESÖR 1 Fizyopatoloji Bilim Dalı için alınacak olup, 

Fizyopatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış veya 

fizyopatoloji doktorası yapmış olma şartı aranacaktır. 

İç Hastalıkları ABD  PROFESÖR 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı için alınacak olup, 

Endoskopik ultrasonografi ve manometri konusunda 

deneyimli ve akalazyanın endoskopik tedavisi 

konusunda çalışmaları olma şartı aranacaktır. 

Enfeksiyon Hast. ve 

Klinik Mik.ABD 

PROFESÖR 1 Organ nakli hastalarında gelişen enfeksiyonların 

tedavisi konusunda çalışmaları olmak. 

Enfeksiyon Hast. ve 

Klinik Mik.ABD 

DOÇENT 1 Enfeksiyon İmmünolojisi konusunda çalışmaları 

olmak. 

Biyofizik ABD DOÇENT 1 Biyofizik ve Farmakoloji doktoralarına sahip olmak. 

Radyoloji ABD PROFESÖR 1 Nöroradyolojik girişim konusunda çalışmaları olmak. 

Radyoloji ABD DOÇENT 1   

Tıp Eğitimi ve 

Bilişim ABD 

YARD.DOÇ. 1 Tıp doktoru olmak, tıp eğitimi alanında yükseklisans, 

eğitim psikolojisi  alanında doktora yapmış olmak. 

ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 

     

Bahçe Bitkileri ABD DOÇENT 1 Asma ıslahında ve bitki moleküler genetiği konusunda 

çalışmaları olmak. 

Süt Teknolojisi ABD DOÇENT 1 Gıda Mühendisliği alanında doktora ve gıda 

mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak. 

Toprak Bilimi ABD PROFESÖR 1 Toprak Fiziği alanında çalışmaları olmak. 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ MYO 

DOÇENT 1 Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış , Travma 

Psikolojisi, Psikopatoloji, Geropsikoloji konularında 

çalışmaları olmak. 

KALECİK MYO YARD.DOÇ. 1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olmak ve kent sosyolojisi  

konusunda çalışmaları olmak. 

 9275/1-1 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/150401 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Çanakkale/Merkez 

Adresi 
İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu 

Kampüsü Çanakkale  
Tel-Faks 286 218 00 18 - 286 218 05 17 

Posta Kodu 17800 E-Mail imid@comu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Pazaryolu Gıda Tıbbi Malz. ve 

Petrol Ür. Nakl. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Ali Rıza Avni Bulvarı No: 38        

Z Kat D: 2 Neşe Apt. 

Bahçelievler/İzmir 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7500152000  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 119157/ İzmir  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9294/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/71755 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Bingöl Üniversitesi İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Bingöl/Merkez 

Adresi 
Selahaddin-i Eyyubi Mah. 

Aydınlık Cad. No: 1 
Tel-Faks 0426 216 00 12-0426 216 00 11 

Posta Kodu 12000 E-Mail imid@bingol.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bin Yıldız İnş. Gıda Teks. Elk. 

Taah. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Genç Cad. Sancak İş Hanı No: 91 

Bingöl 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1751428350  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4149  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9289/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/90638 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Beşiktaş/İstanbul 

Adresi Cevdetpaşa Cad. No:128 Tel-Faks 0212 359 67 34-0212 287 19 79 

Posta Kodu 34342 E-Mail imid@boun.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ISB Bilişim Teknolojileri A.Ş. Uğur İşbuyuran 

Adresi 
Koşuyolu Mah. Salih Omurtak 

Sokak No:8 34718 Kadıköy/İST. 

Koşuyolu Mah. Salih Omurtak 

Sokak No:8 34718 Kadıköy/İST. 

T.C. Kimlik No.  48397569236 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4660659463  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 612474  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9285/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/6887 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim

Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline
Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin
Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

2014/6888 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6854 İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Finans

Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere

Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen

Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve

Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
— Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/10/2014 Tarihli ve 2014/101 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/10/2014 Tarihli ve 2014/103 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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