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YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden: 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mevlana Üniversitesinde lisans ve ön lisans

düzeyinde yürütülen eğitim ve öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mevlana Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: İlgili fakülteyi, yüksekokulu, bölümü, anabilim dalını ve programını,
b) Fakülte: Mevlana Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans

eğitimi veren meslek yüksekokullarını,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm

veya birim başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim
elemanını,

d) Güz yarıyılı: Birinci, üçüncü ve benzeri tekli yarıyılları, 
e) Bahar yarıyılı: İkinci, dördüncü ve benzeri çiftli yarıyılları,
f) Genel sınav: Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavını,
g) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,
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ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu,
ı) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen dersleri,
j) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
k) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği

doğrultusunda aldığı dersi,
l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Mevlana Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,
m) Senato: Mevlana Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: Mevlana Üniversitesini,
o) Rektörlük: Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim - öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokullarda eğitim-öğretim yılı,

fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararıyla belirlenen akademik
takvime göre başlar. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kı-
saltabilir.

(2) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun
onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(3) Fakülte veya yüksekokulların; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz
tatili dönemleri Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilir. 

(4) Senatonun onayı ile bir eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz dönemi açılabilir ve
öğrenciler bu dönemde de ders alabilir. Yaz döneminde verilecek derslerle ilgili olarak ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, ilgili birimce gerekli görül-
düğü takdirde öğretim faaliyetleri ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim - öğretim süresi, şekli ve dili
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları

programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırmadıklarına bakılmaksızın normal öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını
azami dört yıl, normal öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, normal
öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, normal öğrenim süresi altı yıl
olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Normal öğrenim
süresi bir yıl olan hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(2) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim
verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçedir. İlgili kurul kararı ve Senatonun
onayıyla belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar, normal ve azami öğrenim süresine dahil
edilir. Geçiş yapan veya daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin,
önceki programlarında geçirdikleri süre, ilgili kurul kararı ile normal ve azami öğrenim süresine
dahil edilir. 

(4) Öğrenciler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler içinde öğrenim-
lerini tamamlayamadıkları hallerde, 2547 sayılı Kanundaki esaslara uygun olarak kendilerine
verilen sınav haklarından yararlanırlar. 

(5) Fakülte veya yüksekokullarda ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla önerilen
dersler, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim veya bir kısmı uzaktan bir kısmı
yüz yüze yapılan karma öğretim şeklinde yapılabilir.

Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 7 – (1) Öğrenim ücreti, ÖSYM bursları, YGS ve/veya LYS başarı bursu, aka-

demik başarı bursu veya öğrencilere verilecek diğer burslarla ilgili hususlar; Senatoca kabul
edilip Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak esaslar çerçevesinde, her yıl yükseköğretim
programları ve kontenjanları kılavuzunun koşul ve açıklamalar kısmında belirlenen şekilde dü-
zenlenir.
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Öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ve ilgili birimlerde Rektörlükçe düzenlenen
özel yetenek sınavı ile yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan ve YÖK tarafından belirlenen
kayıt şartlarını sağlayan öğrenciler, ilan edilen günlerde belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyerek
kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında başvurmayan ve/veya istenilen belgeleri kayıt süresi içinde
tamamlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK kararları ve Senato
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir.
Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, kanuni temsilcileri veya belirle-
dikleri bir yakınları aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(4) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten
fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybolması veya herhangi bir sebeple yeni-
lenmesi gerektiğinde Rektörlükçe belirlenen ücret talep edilir.

Geçersiz kayıtlar
MADDE 9 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem
başlatılır.

Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçiş
MADDE 10 – (1) Kurum içi yatay geçiş; bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında

en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen diğer hükümlere göre kurum içinde başka
bir programa yatay geçiş yapabilirler.

(2) Yatay geçiş; Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler, 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen diğer
hükümlere göre ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Dikey geçiş yapmak suretiyle meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programla-
rına kayıtları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksek-
okulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 11 – (1) Anadal lisans programı öğrencileri, YÖK tarafından onay verilen fa-

kültelerde aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler. Bu
öğrencilerin, her iki anadalın da ders ve diğer mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir.
Çift anadal programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler, lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilirler.
Yan dal programı; YÖK tarafından onay verilen fakültelerde ilgili birimin isteği, ilgili kurulun
önerisi ve Senatonun kararı ile açılır ve konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencilere, bu programlara ait dersleri başardığında çift anadal programı için dip-
loma, yan dal programı için sertifika verilir.

Değişim programları
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde Üniversite tarafından bir
veya iki yarıyıl anlaşmalı olarak diğer üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğ-
rencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) İlgili yönetim kurulunca belirlenen bir öğretim elemanı, değişim programı öğren-
cisinin alacağı derslerin seçiminde yardımcı olur, öğrencinin değişim programıyla gittiği üni-
versitedeki eğitimini izler ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunur.

(3) Öğrenciler değişim programıyla gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış ol-
dukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kurumlarının programla-
rında bulunan aynı içerikli derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar.
Bu derslerin kredi ve notlarının nasıl dönüştürüleceğine değişim koordinatörünün önerisi ve
bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Dönüştürülen notlar ortalamaya
dâhil edilir.
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(4) Anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler ve
başarı durumlarını gösterir bir öğrenci belgesi verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı

ve YÖK’ün onayı ile açılabilir.
(2) Hazırlık sınıfı eğitimi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde zorunlu veya

isteğe bağlı yabancı dil eğitimini kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim ve sınav esasları
Senatoca belirlenecek esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır.

Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim ku-

rulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Eğitim-öğretim programlarının hazırlanma
şekli ve zamanı Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar ile belirlenir.

(2) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalış-
ması, arazi uygulaması, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

(3) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili
esaslar, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için, teorik ve uygulamalı ders saatleri
ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri ve iş yükü göz önünde
tutularak kredi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi belirlenir.

(5) Bir programdaki toplam AKTS kredisi, iki yıllık ön lisans programları için 120,
dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş
yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360’tır.

Ön şart dersleri ve diğer koşullar
MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken

derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar,
ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul kurulu tarafından kararlaştırılan
ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrencinin kayıt yenileme işlemi, yarıyıllık müfredat uygulanan

programlarda her yarıyıl, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise her yıl akademik tak-
vimde gösterilen süre içinde öğretim ücretini ödemesi, ders kaydını elektronik ortamda yapması
ve danışmanına onaylatması ile gerçekleşir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci so-
rumludur.

(2) Öğrencinin kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için öncelikle kayıt yenilemek
istediği yarıyıl/yıl dâhil, varsa önceki ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş
olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen
öğrenci, o yarıyıl veya yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve
sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak,
süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilen-
mesine, yeni ders seçme veya ders bırakma süresinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde
mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla ilgili yönetim kurulu karar verir. Gecikmeli
olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek yüküm-
lülükleri yerine getirmeleri gerekir.

Ders yükü, ders ekleme/bırakma ve ders onayı
MADDE 17 – (1) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla/yıla ait öğretim programındaki

kredili derslerin toplamına normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl/yıl
ders yükü denir. Yarıyıl/yıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Ancak
mezuniyet aşamasına gelmiş son sınıf öğrencilerinin danışman onayı ile yarıyıl/yıl ders yükü
normal ders yükünün iki katına kadar arttırılabilir, devam şartının sağlandığı başarısız olunan
dersler bu hesaplamaya dâhil edilmeden alınabilir. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi
değeri esas alınır.

(2) Öğrencinin geçmiş yarıyıllarda devamsızlıktan kaldığı ve/veya başarısız olduğu
dersleri öncelikle alması kaydıyla, hiç almadığı dersleri seçmesi zorunludur. Ancak, öğrencinin
tekrarlama durumunda olup devam zorunluluğu bulunan derslerinin ilk defa aldığı derslerle
çakışmaması gerekir.

(3) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şart derslerini başaramamış
olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak
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gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere, danışman onayı ile üst iki
yarıyıldan açılan derslerden ders verilebilir. Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu
yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

(4) İkinci yarıyıl sonu itibariyle alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’ları
en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanının onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan iki,
GNO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler.

(5) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu ders veya dersleri not yükseltmek için tekrar
alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(6) Müfredattan kaldırılan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili kurulun kararı ile o
dersin muadili olan başka bir dersi alır.

(7) Öğrenciler, danışmanın uygun gördüğü hallerde başka fakülte veya programlardaki
dersleri alabilirler. 

(8) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir,
bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir. 

(9) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçmeli derslerden sadece öğ-
retim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Me-
zuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçmeli derslerin, notu yüksek olandan başla-
yarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alı-
nan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

(10) Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.50’nin altında kalan öğrenci, sınamalı statüye
geçirilir. Öğrencinin sınamalı statüden çıkabilmesi için öncelikle DD’nin altında not aldığı
dersleri tekrar etmesi zorunludur. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana
kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamaz. Ancak, öğrencinin talebi ve da-
nışmanın onayı ile normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, ders alamadıkları yarıyıla
ait derslerle normal ders yükünü tamamlayabilirler.

Ders muafiyeti
MADDE 18 – (1) Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sı-

rasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders ekleme ve bırakma
süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi in-
celeyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir. Bu öğrencilerin; hangi yarıyıldan
başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler
ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik

derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin
genel sınavına alınmaz.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ve uygulama
sınavı yapılan derslerde uygulamadan başarılı olunmuş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu
derslerde devam şartı aranmaz.

(3) Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tara-
fından ilân edilir.

Danışmanlık
MADDE 20 – (1) Her öğrenci için danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Öğren-

cilere danışman atanması ile danışmanın görev ve yetkilerine ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, mezuniyet için ek

sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uy-
gulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama,
staj, tez, proje veya benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili ders yürütücüsü/yü-
rütücüleri karar verir.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl veya yılda en az bir ara sınav yapılır. Ders içeri-

sinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine veya ara sınavların not ortala-
masına dâhil edilerek kullanılabilir.
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b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda
yapılır. Genel sınava, derse kayıt yaptırmış, varsa uygulamalarda başarılı olan ve dersin devam
zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenciler girebilir. 

c) Bütünleme sınavı: Genel (yarıyıl/yıl sonu) sınava girme hakkına sahip olan öğrenciler
aşağıda belirtilen esaslara göre bütünleme sınavına girebilirler: 

1) Öğrenciler bütünleme sınavına, genel sınava girme hakkını kazanıp da giremediği
ya da girdiği halde FF, FD, DD, DC veya U harf notu aldığı derslerden genel not ortalamasına
bakılmaksızın girebilirler.

2) Öğrenciler bütünleme sınavına, CC ve üzeri harf notu olan dersler ile devamsızlıktan
kaldıkları derslerden giremezler. Ayrıca öğrenci not yükseltmek için veya yarıyıl/yıl sonu harf
notu, öğrencinin sadece yarıyıl/yıl içi çalışmalarıyla (Uygulama Dersleri, Laboratuvar, Proje,
Stüdyo, Bitirme Projesi, Bitirme Tezi, Çalıştay vb.) belirleniyorsa bütünleme sınavına giremez.

3) Bütünleme sınavının ortalamaya etkisi, o dersin yarıyıl/yıl sonu genel sınavının or-
talamaya etkisi ile aynı orandadır. Hem yarıyıl/yıl sonu genel sınavına hem de bütünleme sı-
navına giren bir öğrencinin, daha önce aldığı yarıyıl/yıl sonu genel sınav notu kaç olursa olsun
bütünleme sınavından aldığı not, o dersin yarıyıl/yıl sonu genel sınav notu yerine geçer.

ç) Mezuniyet için ek sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kal-
mak kaydıyla, öğrencilere aşağıda esasları belirtilen ek sınav hakkı verilir:

1) Staj dersleri ile öğretim programındaki hiç kayıt olunmamış dersler veya devamsız-
lıktan kalınan derslerden ek sınav hakkı verilmez. GNO’ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden
en fazla üç dersi FF veya FD notu olan öğrenciler ile başarısız dersi bulunmadığı halde mezu-
niyet koşulunu sağlayamayan öğrencilere en fazla üç dersten ek sınav hakkı verilir. GNO’ları
2,00’ın üstünde olup en fazla üç dersi FF veya FD notu olan öğrenciler sadece FF veya FD
notu olan dersler için ek sınav hakkından yararlanabilirler.

2) Öğrenciler mezuniyet koşulunu sağlayabilecekleri her yarıyılın sonunda (yaz öğre-
timi dâhil) ek sınav hakkı kazanırlar. Bu sınavlarda başarılı sayılmak için öğrencinin en az DD
notu almış olması gerekir. Ek sınavda alınan not, dersin son notu olarak geçerli olur.

3) Ek sınav başvuru ve sınav tarihleri her yıl akademik takvimde belirtilir. Ek sınava
girmek isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvururlar. İlgili yö-
netim kurulu; hangi derslerden ek sınav hakkı tanınacağına, laboratuvar veya uygulama gibi
yöntemlerle yürütülen derslerden ek sınav hakkı verilip verilemeyeceğine karar verir.

4) Öğrencinin yeniden ek sınav hakkından yararlanabilmesi için dersin ait olduğu ya-
rıyılda ilgili ders veya derslere kayıt yaptırması zorunludur.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğ-
rencilere tanınır. Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu
süre içerisinde sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu
halde bu sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta
içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretlerini gösterir belge ile birlikte yazılı
olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Ma-
zeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl
içinde kullanırlar. Ders yürütücüsü, yönetim kurulunun belirleyeceği tarih aralığında mazeret
sınavını ilan ederek yapar. Genel sınavlara katılamayan öğrenciler için ayrıca bir mazeret sınavı
yapılmaz. Mazeret sınavları için ikinci bir sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu derslerden
ve yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden
yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer, tarih ve saatler ilgili bölüm veya program başkanlığı ta-
rafından belirlenerek ilân edilir. Öğrenciler, ilân edilen yer, tarih ve saatte sınava girmek ve
öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. 

(4) Öğretim elemanları akademik takvimde belirtilen, notların son giriş tarihine kadar
sınav sonuçlarını otomasyon sistemine girmek zorundadır. Öğretim elemanı sınav evrakını,
akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı notlarının son giriş ve evrak teslim tarihinden
itibaren en geç iki hafta içinde bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul idaresine teslim eder.

(5) Sınavlarda kopyaya teşebbüs eden, kopya çeken, kopya çektiren, kopya çeken öğ-
rencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olan, kendi yerine başkasını sınava sokan, baş-
kasının yerine sınava giren, kopyaya yardım eden veya sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında
kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır ve o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır.
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Notlarda maddî hata düzeltme
MADDE 22 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve mezuniyet için ek sı-

navların her biri için notların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde, öğrenci ta-
rafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Not Düzeltme Formu verilir. İlgili bölüm başkanlığı
ders yürütücüsü ile birlikte formu değerlendirir ve sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
iletir. Sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti
MADDE 23 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak sınav, ödev, uygulama

ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanları
tarafından belirlenir. Dersin değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin internet site-
sinde yayınlanan bilgi paketi/ders kataloğu içerisinde bulunan derse ait bilgi sayfasında öğren-
cilere duyurulur. Öğretim elemanları yürüttükleri dersin başarı notunun hesaplanmasında bağıl
değerlendirme, mutlak değerlendirme, çan eğrisi gibi farklı ölçütler uygulayabilir.

(2) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Başarı Notu Katsayı

AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00

(3) Diğer harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) I:  Eksik notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir ne-

denle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.
Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün
içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF
haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve
ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına
kadar uzatılabilir.

b) S: Yeterli notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğ-
rencilere verilir.

c) U: Yetersiz notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans prog-
ramına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde
alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P: Gelişmekte olan notu; bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde,
birinci yarıyıl sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.

d) NI: Katılmamıştır notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı
dersleri tanımlamak üzere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz. Bu not, öğrencinin ilgili
dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program
veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrar-
lanmaz.

e) NA: Devamsız notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında
FF notu işlemi görür.

(4) Bir dersten S, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi
bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması
gerekir.

(5) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içe-
risinde ilgili idari birime teslim edilir.

(6) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması
3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50 – 4.00 arasında olan öğrenciler ise
yüksek onur listesinde yer alır.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin başarı notlarının katsayıları ile

o derslerin kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri top-
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lamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Elde edilen ortalamalar vir-
gülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Bu yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota genel not orta-
laması (GNO) denir. Ancak, GNO hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Mezuniyet ve Diploma

Kayıt dondurma
MADDE 25 – (1) Öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yarıyıllık müfredat

uygulanan programlarda her defasında en fazla iki yarıyıl, yıllık müfredat uygulanan program-
larda ise her defasında bir yıl süre ile kayıt dondurma izni verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik
süresinde iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine
devam eder.

(2) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Derslerin başlama-
sından itibaren en geç otuz gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat
edilmesi gerekir. Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin yakınlarına yazılı
izin vermeleri veya yakınları tarafından mazeretlerini gösterir belge getirilmesi halinde izin iş-
lemleri yakınları tarafından yaptırılabilir. Yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda izin talep
edilen her yarıyıla ait, yıllık müfredat uygulanan programlarda ise izin talep edilen her yıla ait
öğrenim ücretinin 1/3’ü ödenmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, başvurularında belirtmek koşulu ile ekonomik, ailevi ya da kişisel so-
runlar, sağlık, iş, askerlik, diğer eğitim imkânları, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri ne-
denlerle kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Başvurularda belirtilen mazeretler için
belge sunma zorunluluğu yoktur.

(4) Öğrencinin daha önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle, bu Yönetmeliğin
19 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık sınırları aşılmış veya aşılacak ise ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile yarıyıl/yıl içinde de kayıt dondurma izni verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler,
yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda izin talep edilen her yarıyıla ait, yıllık müfredat
uygulanan programlarda ise izin talep edilen her yıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünden az olma-
mak kaydıyla öğrenim gördüğü süre kadar ücreti ödemek zorundadır.

(5) Yeni kazanan veya yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt dondurma talebinde
bulunduklarında, yarıyıllık müfredat uygulanan programlarda kaydın yapılacağı yarıyılın, yıllık
müfredat uygulanan programlarda ise yılın öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

İlişik kesme
MADDE 26 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesecek öğrencilerin, öğrenci işleri daire baş-

kanlığından alacakları ilişik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalatarak teslim etmesi ve kayıt
sırasında vermiş oldukları belgeleri iade alması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin yakınlarına yazılı izin ver-
meleri halinde, ilişik kesme işlemleri yakınları tarafından yaptırılabilir.

(3) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar ilişiği kesilen öğren-
cinin ilgili yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu dersler silinir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite tarafından
öğrencinin ilişiği kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya bu Ka-
nunda belirtilen süre kadar kayıt yenilememiş olmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
İlişik kesme nedeniyle ücret durumu
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilişik kesme işleminin yapıldığı yarıyıldan/yıldan önceki

tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak, öğrencilerden ders kaydı yap-
tırmadıkları yarıyılların öğrenim ücretleri alınmaz.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerden, yeni kayıt yaptırmış olanlar
için ek yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi veya yatay geçişlerde yedek kayıt
tarihinin sonuna kadar, diğer öğrenciler için güz yarıyılı ders başlangıcından itibaren iki hafta
içerisinde başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir. Bu sürelerden
itibaren bahar yarıyılı ders başlangıcının ikinci haftasının sonuna kadar başvuran öğrencilere,
o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda ise yıllık öğrenim ücreti iade
edilmez.
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(3) Yatay geçiş yaparak Üniversiteden ayrılacak olan öğrencilerden, güz yarıyılında geçiş
yapanlara ders başlama tarihinden önce başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin ta-
mamı iade edilir, bahar yarıyılında geçiş yapanlara ise ders başlama tarihinden önce başvur-
maları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda öğrencinin öğ-
renim gördüğü süre kadar öğrenim ücreti kesilerek iade edilir.

(4) Üniversite tarafından ilişiği kesilerek ayrılacak olan öğrenci ders kaydı yaptırmış
ise ilişik kesilen süreye kadar öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o

programdaki mezuniyet için gerekli tüm dersleri almış ve başarmış olması, genel not ortala-
masının en az 2.00 olması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarında onayla-
narak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(3) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere, o programın lisans veya ön lisans diplo-
ması verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe belirlenir.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre düzenlenir ve bu diplomayı alanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrencilere diploma verilmesi için, öğrencilerin birimlere imzalatacakları ilişik kes-
me belgesini getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Öğrenciler, Disiplin, Tebligat

Özel öğrenciler
MADDE 29 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendi-

lerine Üniversite dışından derslere katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrenci olmak iste-
yenlerin başvuruları, özel öğrencilerin alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı, ilgili bölüm
başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrenciler, Üni-
versite öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere diploma ve
unvan verilmez, ancak devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir.

(2) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

Disiplin
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 31 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ya da daha

sonra öğrenci otomasyon sisteminden güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci adına
e-posta göndermek veya ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, öğrenci numarası ile tanımlı e-posta adresini ve ilgili birim tarafından ya-
pılacak ilanları sürekli takip etmekle yükümlüdür. Ayrıca öğrenciler her adres değişikliğini bil-
dirmek zorundadırlar, aksi halde daha önce bildirmiş oldukları adrese yapılan tebligat geçerli
sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim ku-
rulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Eylül 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29482 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 
ESAS NO  : 2012/825 
KARAR NO : 2012/807 
DAVACI  : K.H 
SANIK : TURAL BASHİROV, İntiqam ve Maral oğlu, 18/03/1990 Şerur 

doğumlu, Şerur-Nahçıvan / Azerbaycan adresinde oturur. 
SUÇ : 5683 sayılı Yasanın 26. Maddesi ve TCK53/l. a, b, c, d, e. 

Maddelerine Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 17/07/2009 sonrası 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 30/10/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Yasanın 26. Maddesi ve TCK 53/l.a,b,c,d,e. Maddelerine Aykırılık suçlarından kamu davası 
açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih, 2012/112 esas ve 
2012/435 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL İdari 
Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Tural BASHİROV 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7939 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO  : 2012/474 
KARAR NO : 2012/693 
DAVACI  : K.H. 
SANIK : ULVİYYE HUSEYNOVA, Akif ve Rabia kızı, 30/05/1987 ŞERUR 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı, adresinde oturur. 
SUÇ : 5682 sayılı Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 sayılı Kanuna 

Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 05/01/2011 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 23/10/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı 

Kanunun 34. Maddesine Aykırılık ve 5683 sayılı Kanuna Aykırılık suçlarından kamu davası 
açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 23/10/2012 tarih, 2012/78 esas ve 
2012/408 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL îdari 
Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Ulviyye HUSEYNOVA 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7938 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ARA KARAR 

ESAS NO  : 2012/801 
KARAR NO : 2012/780 
DAVACI  : K.H. 
SANIK : AYTAN DEMIRBASH, Resul ve Natige kızı, 26/12/1984 ELÎ 

BAYRAMLI doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ELİBAYRAMILI 
NAHÇİVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 06/06/2011 
SUÇ YERİ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 31/07/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna 

Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 
31/07/2012 tarih ve 2012/272 esas ve 2012/148 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 
hakkında neticeten 2,000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık 
Aytan DEMIRBASH bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7948 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO  : 2012/705 
KARAR NO : 2012/619  
DAVACI  : K.H. 
SANIK : GULNARA HUSEYNOVA, Allahverdi ve Asli kızı, 30/08/1983 

YEVLAX doğumlu, YEVLAX AZERBAYCAN adresinde oturur. 
SUÇ : 5683 sayılı Yasanın 26. Maddesi ve TCK 53. Maddelerine Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 11/2011 
SUÇ YERİ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 06/11/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 sayılı Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası 
açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 06/11/2012 tarih ve 2012/231 esas 
ve 2012/461 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2,000 TL İdari 
Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Gulnara HUSEYNOVA 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7947 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO  : 2012/837 
KARAR NO : 2012/829 
DAVACI  : K.H 
SANIK : RAFİG ABBASOV, Hüseyn ve Hacer oğlu, 01/09/1987 ŞERUR 

doğumlu 
SUÇ : 5683 sayılı Yasanın 26, TCK 53 Maddelerine Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 10/2011 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 30/10/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Yasanın 26, TCK 53 Maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık 
(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih ve 2012/213 esas ve 2012/433 karar sayılı 
dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2,000 TL İdari Para Cezası ile 
Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Rafıg ABBASOV bulunamadığından gerekçeli 
kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 7946 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AKS KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/124030 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 800 adet aks kutusu (Komple) teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 06/10/2015 - Saat:14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

06/10/2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma 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. 8472/1-1 
—— • —— 

NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif 
alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 01.10.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 01.10.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 - 74 8491/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/108717 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419-4149 - 0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın  
     Adı ve Miktarı : 200 Kalem Yedek Malzeme Alımı 
3 - 2015/108717 ihale kayıt numarası ile 30/09/2015 tarihinde teklifleri alınacağı ilan 

edilen 200 Kalem Yedek Malzeme alımına ilişkin ihale, teknik şartname ile mesleki ve teknik 
yeterliklerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla iptal edilmiştir. 8547/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Atık 

Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği” hükümlerine 

göre satışı yapılacaktır.  Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2015/1 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 

MERKEZ/SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 2642751030 - 2642753828 

c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı. 
 

SIRA 

NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 1. Kategori Atık Yağ 
(Yaklaşık) 

27000 Kg 

380kV Ada T.M 

ADAPAZARI 
13.03.06 

2 1. Kategori Atık Yağ 
(Yaklaşık) 

14.040 Kg 

154kV Akçakoca T.M 

DÜZCE 
13.03.06 

3 1. Kategori Atık Yağ 
(Yaklaşık) 

16.200 Kg 

5. Bölge Müdürlüğü 

ambarları ADAPAZARI 
13.03.06 

4 1. Kategori Atık Yağ 
(Yaklaşık) 

6.120 Kg 

Yeni Çates T.M Kilimli 

ZONGULDAK 
13.03.06 

 

3 - Satış İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - 

MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 

MERKEZ/SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 02.10.2015 - 14:00 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Bölge Müdürlüğümüz Muhasebe servisine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

4.2. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 

sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

d) Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur.  

5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.1. İhale dokümanı, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) 

MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 MERKEZ/SAKARYA adresinde 

görülebilir ve 150 TL ücret karşılığında satın alınabilir. İhale dokümanı posta yoluyla 

satılmayacaktır. 

8 - Teklif mektupları en geç 02.10.2015 CUMA günü saat 14:00’e kadar TEİAŞ 5. Bölge 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi - MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 

MERKEZ/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 02.12.2015 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 8369/1-1 

—— • —— 
ANKARA-KONYA HIZLI TREN HATTI ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNİN 

22 KALEM YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/122547 

1 -İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/1735    Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 12/10/2015 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8384/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 11,93.- TL ile en çok 258.880,20.- TL arasında değişen; 

30/09/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 

25.888.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Rulman, Güneş Gözlüğü, Soğuk rulo Sac, 

Abajur, Akvaryum lambası, Kurbağacık, Florasan, Ampül, Süt tozu, Kol Saati, Cep Telefonu, 

Cep Telefonu Bataryası, Kırpıntı Kumaş, Kalıp Ayırıcı, Fotokopi makinası, Perdelik Kumaş, 

Tekstürize iplik, Boru bağlantı parçaları, Flanş, Konteyner, Metal raf, Metal Kasa, Debriyaj 

balatası, Panel, Dişli ve Redüktör yağı, Süspansiyon, Şaft, Somun, Vernik, Etimatik Deterjan, 

Döner koltuk, Masa, Etajer, Cam, Mini Buzdolabı, Direksiyon mafsalları ve parçaları, Ön 

yapıştırıcı, Havalı Matkap, Ayakkabı Spreyi, Ahşap palet, Demir kaldırma parçası, Bağlantı 

Elemanları, Direksiyon kutusu, Burç takozu, Havalı Cam, Çiçek Toprağı, Tahta Palet, Elektronik 

Sigara ve Aparatları vb.) 52 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale 

salonunda 01/10/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8531/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim 

Üyesi alınacaktır. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 09.10.2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden 

teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Acıbadem Zeamet Sok. 

No: 21 34722 - Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

 

Fakülte Bölüm/Program Öğretim Üyesi Alanı Ek Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Ekonomi ve Finans 1 

Uluslararası 

İktisat 
Yrd. Doç. Dr. 

 8548/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular 

şahsen yapılacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları 

sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 

özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan 

onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir 

dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik 

belgesinin alınmış olması şarttır. 

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 

2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. 

 

Birim 

PROFESÖR DOÇENT 

İstenilen Nitelikler Adet Derece Adet Derece 

BİLİŞİM 

ENSTİTÜSÜ 

BİLİŞİM 

UYGULAMALARI 

ABD 

    1 3 

Metin işleme algoritmaları ve veri 

kodlama konularında çalışmaları 

olmak. 

BİLİŞİM 

ENSTİTÜSÜ 

İLETİŞİM 

SİSTEMLERİ ABD 

        

Teorik modelleme, uzaktan 

algılama ve kızılötesi alanlarında 

çalışmaları olmak. 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

FAK. ELEKTRİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

ABD. 

        

Güç Elektroniği ve Elektrik 

Makinaları alanlarında çalışmaları 

olmak. 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

FAK. 

ELEKTRONİK VE 

HAB. MÜH. ABD. 

    1 1 

Analog Elektronik, Mikrodalga 

Güç Kuvvetlendiricileri üzerine 

çalışmaları olmak. 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

FAK. 

ELEKTRONİK VE 

HAB. MÜH. ABD. 

        

Mikro - Elektronik ve CMOS 

Görüntü sensörü tasarımı üzerine 

çalışmaları olmak.  

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

FAK. KONTROL 

VE OTOMASYON 

MÜH. ABD 

    1 1 
Elektrik Ölçme ve Enstrümantasyon 

üzerine çalışmaları olmak. 
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Birim 

PROFESÖR DOÇENT 

İstenilen Nitelikler Adet Derece Adet Derece 

ENERJİ 

ENSTİTÜSÜ 

NÜKLEER 

ARAŞTIRMALAR 

ABD 

        

Nükleer Enerji Mühendisi olup 

lisansüstü derecelerinden en az 

birini yurtdışında VVR reaktörleri 

üzerine bir çalışmayla almış 

olmak. 

ENERJİ 

ENSTİTÜSÜ 

ENERJİ 

PLANLAMASI VE 

YÖN. ABD 

1 1     

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında doçent olup, rüzgar 

enerjisi potansiyeli ve elektrik 

enerjisi üretim maliyeti üzerine 

çalışmaları olmak. 

ENERJİ 

ENSTİTÜSÜ 

YENİLENEBİLİR 

ENERJİ ABD 

    1 1 

Termodinamik ve transport 

özelliklerde kuantum ölçek etkiler 

üzerine çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAK. FİZİK MÜH. 

ABD 

1 1     
Kuantum bilgi kuramı alanında 

çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAK. 

MATEMATİK. ABD 

    1 2 
Komutatif olmayan Geometri 

alanında çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAK. KİMYA ABD 
1 1     

Fiziksel Kimya alanında 

"Hesaplamalı kimya" veya 

"Kimyasal sensörler ve imprint 

polimerler” konusunda çalışmaları 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAK. KİMYA ABD 
    1 1 

Polimer sentez konusunda çalışmaları 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAK. MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE 

GENETİK 

1 1     İlgili alanda çalışmaları olmak. 

İNŞAAT FAK. 

ÇEVRE MÜH. ABD 
    1 1 

Metabolik modelleme alanında 

çalışmalar olmak. 

İŞLETME FAK. 

İŞLETME MÜH. 

ABD 

1 1     

Kişisel gelir dağılımı eşitsizliği, 

yoksulluk ve uygulamalı istatistik 

alanlarında çalışmaları olmak. 

İŞLETME FAK. 

İŞLETME MÜH. 

ABD 

1 1     

Kalkınma İktisadı ve Kadın 

Araştırmaları, Ekonomik ve 

Sosyal Politikalar konularında 

çalışmaları olmak. 

İŞLETME FAK. 

İŞLETME MÜH. 

ABD 

    1 1 

Uluslararası İktisat alanında doçent 

olup, ekolojik iktisat ve yeşil iktisat 

alanlarında çalışmaları olmak. 
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Birim 

PROFESÖR DOÇENT 

İstenilen Nitelikler Adet Derece Adet Derece 

KİMYA-

METALURJİ FAK. 

METALURJİ VE 

MALZEME MÜH. 

ABD 

1 1     

Nano - kompozit yapılı ince 

filmlerin üretimi, karakterizasyonu 

ve uygulamaları alanlarında 

çalışmaları olmak. 

MADEN FAK. 

JEOFİZİK MÜH. 

ABD 

    1 1 

Jeofizikte ısı akısı ve yeraltı suyu 

akışı modellemesi konusunda 

çalışmaları olmak. 

MADEN FAK. 

MADEN MÜH. 

ABD 

1 1     

Maden kazı mekanizasyonu ve 

teknolojisi alanında çalışmaları 

olmak. 

MADEN FAK. 

MADEN MÜH. 

ABD 

    1 2 

Kaya Mekaniği, Jeoistatistik, 

Maden Planlama ve Tasarımı ve 

Maden Ekonomisi alanlarında 

çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAK. 

MİMARLIK ABD 
1 1     

Mimari tasarımda bilişim 

alanında çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAK. 

MİMARLIK ABD 
    1 1 

Geleneksel kırsal mimarlık 

mirasının korunması ve kültür 

varlıkları envanteri alanlarında 

çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAK. 

ŞEHİR VE BÖLGE 

PLANLAMA ABD 

1 1     

Şehir planlamada ve kentsel 

dönüşümde katılım modelleri ve 

uygulamaları alanlarında 

çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAK. 

PEYZAJ 

MİMARLIĞI ABD 

1 1     

Peyzaj ekolojisi ve metrikleri 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

TEKSTİL 

TEKNOLOJİLERİ 

VE TAS. FAK. 

TEKSTİL MÜH. 

ABD 

    1 1 

Dokunmamış kumaşlarda 

plazma, elektronik devre ve 

biyosensör uygulamaları alanında 

çalışmaları olmak. 

UÇAK VE UZAY 

BİL. FAK. UÇAK 

MÜH. ABD 

1 1     

İnsanız hava aracı, yüksek 

performans uçuş - kontrol, 

aviyonik ve navigasyon sistem 

tasarımı alanlarında çalışmaları 

olmak. 

TÜRK MUSİKİSİ 

DEV. KONSERV. 

MÜZİKOLOJİ ABD 

    1 3 

Müzik eğitimi alanında ve Orff 

yaklaşımı konusunda çalışmaları 

olmak. 

TÜRK MUSİKİSİ 

DEV. KONSERV. 

ÇALGI ASD 

1 1     
Bağlama ve halk müziği alanında 

çalışmaları olmak. 

TOPLAM 13   13     

 8541/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Yalçın

AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanı Kutbettin ARZU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


