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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum

içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini

tespit etmek ve öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran

öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek

için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri

hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede,

o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son

3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,
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b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık

eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından

Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye

kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran ayından

geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce alınmış eğitim-

ler, muafiyet için geçerli değildir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyeti için ka-

bulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın

geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğ-

rultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük hesaplanmasında, öğrencinin

Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk

günü esas alınır.

(4) Burada belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından

karara bağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPORDA ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/09/2015 29474

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/08/2016 29806
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜYAM): Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Psikomotor alanda üstün yetenekli çocukların sportif

ve sanatsal özelliklerinin keşfedilmesine yönelik bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

bu yeteneklerinin dünya standartlarında geliştirilmesi için tanılama modelleri ve eğitim prog-

ramları geliştirmek, uygulamalar yapmak, yetenek alanları ile birlikte sosyal ve duygusal ge-

lişimlerine fırsatlar oluşturmak ve bu konularda danışmanlık yapmaktır. Bu sayede üstün ye-

tenekli çocukların hem potansiyellerinin farkına varmaları hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil

edecek bireylerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, Merkezin amaçları

doğrultusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile

Üniversitenin birimleriyle işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleş-
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tirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, top-

lantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek

ve yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-

rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak

veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

ç) Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mev-

zuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

d) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar

hazırlamak; yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri

yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

f) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere

katkıda bulunmak,

g) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Merkezin ve Üniversitenin tanıtımını yapmak,

ğ) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde uzmanlardan

yararlanmak,

h) Merkezin amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, kon-

ferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılmak ve

işbirliği yapmak,

ı) Sporda üstün yetenekli çocukları bilimsel yöntemlerle tespit etmek,

i) Sporda üstün yetenekli çocuklardan elde edilen verilerle yetenek norm değerlerine

ulaşmak,

j) Sporda üstün yetenekli çocukların aile, okul ve öğretmen koordinasyonunu sağlamak,

k) Sporda üstün yetenekli çocukların eğitimlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak ve

gözlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunma-

ması durumunda görevi sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rek-

töre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından veya Yönetim Ku-

rulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-

revlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması

halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

e) Her takvim yılı sonunda, Merkezin faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu

düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini ya-

pacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcılarını belirlemek,

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerekçe-

leriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek iki öğretim

elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç

yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir. Altı aydan fazla Üniversite

dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü, Mü-

dürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz

ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı

ile sona erdirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak,

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda gerek duyulan komisyon ve çalışma grupları

oluşturmak,

d) Merkez ile ilgili eğitim, uygulama, kurs, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki istekleri değerlendirip karara bağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek, protokol taslaklarını hazırlamak,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak,

g) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet planını hazırlamak ve karara bağ-

lamak,

h) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporunu değerlendirmek,

ı) Müdürün önerisi ile Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan görevlendirmeleri karara

bağlayarak, Rektörün onayına sunmak,

i) Merkezin bünyesinde verilecek olan her türlü hizmetin bedelini belirlemek,

j) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yapılmasını denetlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim

elemanları ile kabul etmeleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmî

ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş

olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Müdür dâhil en fazla dokuz

üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye

seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma yapmak ve rapor hazırlamak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine Rektör

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İşbirlikleri

MADDE 15 – (1) Merkezin yapacağı eğitimlerin ve faaliyetlerin planlanması, yürü-

tülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, kamp, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor

ve mali destek sağlanması konularında; yerel yönetimler, STK’lar, resmi ve özel kurum ve ku-

ruluşlar ve benzerleri ile işbirliği yapılabilir. Yapılacak işbirlikleri protokollerle belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK

PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı

Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde yürütülen İngilizce hazırlık programı kapsa-

mında yürütülen eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü İngilizce hazırlık programı kapsamında yürütülen eği-

tim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 49 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,

c) Temel İngilizce Bölümü: Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Te-

mel İngilizce Bölümünü,

ç) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

d) Yabancı Diller Yüksek Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

e) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

İngilizce hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen İngilizce hazırlık progra-

mının amacı tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü

programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip

edebilecek düzeye getirmektir.

(2) Tüm derslerin Türkçe yürütüldüğü programlara yerleşen öğrenciler isteğe bağlı ola-

rak İngilizce hazırlık programına kabul edilir. İngilizce hazırlık programında eğitim yaz oku-

lunda da uygulanır.

(3) İngilizce hazırlık programının eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan

akademik takvimle belirlenir.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve

lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir.

Yeterlik sınavında başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Senato tarafından

belirlenir.
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(2) Aşağıdaki öğrenciler her yarıyıl başında ders ekleme-bırakma süresi içerisinde ibraz

etmek koşulu ile yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-

rüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puanla başarılı

olanlar,

c) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato tarafından

belirlenen puanı elde edenler,

ç) Yurtiçi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki

bir üniversitede İngilizce hazırlık okuyup, ilgili belgelerin geçerlilik süresinin üç yıl olması ve

Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde ilgili

belgeyi sunan öğrenciler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye

alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas

alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tara-

fından belirlenir.

(4) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları Temel İngilizce Bölümü

tarafından belirlenir.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programındaki öğrencilerin hangi dil seviye gru-

bunda eğitim görecekleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan düzey

belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme

kuralları her ders yılı başında Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenir.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programında normal eğitimin süresi iki yarıyıldır.

İki yarıyıl sonunda başarılı olamayan ön lisans ve lisans öğrencileri iki yarıyıl daha hazırlık

programına kaydolabilir.

(2) İngilizce hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Üniver-

siteye yeniden kayıt hakkı elde eden ön lisans ve lisans öğrencileri hazırlık programına tekrar

kayıt yaptırabilir.
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Devam durumu

MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler

derslere Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. Bö-

lüm başkanlığınca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğren-

ciler başarısız sayılır.

Değerlendirme, başarı ve devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı du-

rumları yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu öğrenciler için, Senato tarafından eşdeğerliği 6 ncı

maddenin 2 nci fıkrasının (c) bendi saklı kalmak üzere kabul edilen uluslararası sınavlar yeterlik

sınavı yerine kullanılmaz. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli koşullar Temel İngilizce

Bölümü tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Hazırlık

programının ileri düzey grubunda olan öğrencilerden (B2 seviyesi) birinci yarıyıl sonunda ya-

pılan yeterlik sınavında başarılı olanlar hazırlık sınıfını tamamlamış sayılır. İki yıl sonunda ba-

şarılı olamayan hazırlık programı öğrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik

sınavına katılma koşulları ve başarısız olan öğrencilerin ertesi yıl hazırlık programına devam

koşulları Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenir. Lisansüstü öğrenciler hazırlık progra-

mına ikinci yıl devam etmez.

(2) İngilizce hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrencilere

her yarıyıl sonunda yapılan ve yeni kayıt olan öğrencilere verilen yabancı dil yeterlik sınavla-

rına, kaydını yenilemesi halinde sınırsız girme hakkı tanınır. Yeterlik sınavlarına katılmak için

öğrencilerin sınav tarihlerinden bir hafta öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına di-

lekçe ile başvurmaları ve Üniversitenin belirleyeceği ücret koşulunu tamamlaması gerekir. Sı-

nırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler sınava girme dışında öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar.

(3) İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık

sınıfında başarısız olsalar dahi yerleştirildikleri ön lisans veya lisans programlarına dönem ba-

şında devam edebilirler.

(4) Değerlendirme, başarı kriterleri ve devam zorunluluğu Yönetim Kurulu tarafından

kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencilerine; 17/6/2011 tarihli ve 27967

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yö-

netmeliğinin 25 inci maddesi hükmüne göre izin verilebilir.

(2) Bir yıl için izin alan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan

yeterlik sınavına girebilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin İngilizce hazırlık programına

devam hakları saklıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 28/6/2011 tarihli ve 27978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2011 tarihli ve 27949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğin 7 nci maddesinin

beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılı ya da başarısız olunan

veya bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul dersi denir. Ortak koşullu dersler

ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı

bulunduğu fakülte veya yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandık-

tan sonra kesinleşir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Genel not ortalaması en az 2,00 olan ve mezuniyetleri için son iki yarıyılı kalan

son sınıf öğrencilerine, ders kayıtları süresi içinde kayıtlı bulundukları fakülteye yazılı olarak

başvurmaları halinde;  ilgili yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl ve yaz okulu için birer ek ders

hakkı verilebilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Bütünleme sınavı kapsamına alınacak harf notları, her eğitim ve öğretim yılı ba-

şında Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl

sonu sınavı yerine geçer. Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavı yapıl-

mayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) İlgili programda müfredata ait derslerin tamamını almış, bir ders

dışındakileri başarıyla tamamlamış mezun durumda öğrenciler veya mezuniyet için tüm dersleri

alarak son yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersi başarısız kalmış öğrenciler ek sınav

hakkından yararlanırlar. 

(2) Son yarıyılda (F) veya (U) notu almadıkları halde, genel not ortalamaları 2,00’ın

altında olan öğrencilere, bu yarıyılda (DD) veya (DC) notu aldıkları en çok iki dersten yuka-

rıdaki şartlarla ek sınav hakkı verilebilir. Söz konusu ek sınavdan (F) notu alan öğrencinin der-

sin açıldığı ilk yarıyılda bu dersi tekrar etmesi gerekir.

(3) Öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için başarısız oldukları dersten

devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

(4) Ders başarı notu yarıyıla yayılan proje ve uygulamalarla değerlendirilen dersler için

ek sınav hakkı verilmez.

(5) Ek ders sınavı ücretleri Üniversite tarafından belirlenir.

(6) Ek sınav hakkı için başvurular, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu tarafından

değerlendirilir, değerlendirme sonucu uygun görülen öğrenciler için ek sınav açılır.

(7) Bağlı bulunduğu programın azami öğrenim sürelerini aşan öğrenciler için 21 inci

madde esasları uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/5/2011 27949

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/5/2013 28645

2- 9/9/2014 29114

3- 8/8/2015 29439
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Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ OPTİK KABLOSUZ HABERLEŞME

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, optik kablosuz haberleşme alanında bilgi ve tek-

noloji üretimini ve transferini sağlayacak ortak kullanım alanı oluşturmak, özel sektör ile or-
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taklaşa yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ile optik kablosuz haberleşme tabanlı yenilikçi kablosuz

haberleşme çözümlerinin yerel imkanlar ile üretilmesine imkan sağlamak ve eğitim faaliyetleri

ile de bu alana gerekli yüksek kalifiye iş gücünü yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Optik kablosuz haberleşme alanında temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri yü-

rütmek,

b) Yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak,

c) Üniversitedeki öğrenci ve araştırmacıların bu konudaki temel bilgilerini artırmak

için ders, seminer, yaz okulu ve diğer bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,

ç) Endüstri paydaşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak ve teknoloji transferi

için uygun stratejiler geliştirmek,

d) Araştırma sonuçlarının uygulamaya ve son ürüne dönüşmesi için sanayi kuruluşları

ile ortak biçimde faaliyetler yürütmek,

e) Sanayi kuruluşları ile birlikte bilimsel amaçlı ortak eğitim, araştırma ve proje faali-

yetlerinde bulunmak, buna uygun eğitim materyali, içeriği, teknoloji ve ekipmanların oluştu-

rulmasında rol almak,

f) Uluslararası ortamda oluşan yeni teknoloji ve uygulama yöntemlerini inceleyip, en

uygun teknolojinin Türkiye’de sanayi kuruluşları ile pratik düzeyde uygulanmasına destek ver-

mek ve bu amaçla araştırma ve geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu projelerde yer almak

ve yürütmek,

ğ) İlgili akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bünyesinde toplayarak projelere aktif

katılımlarını sağlamak ve bu amaçla onlara rehberlik yapmak,

h) Merkez ile ilgili yapılacak teknik araştırmalar için gerekli donanım ve teçhizatın alt-

yapısını sağlamak ve bu altyapının Merkez içindeki ve dışındaki araştırma ve uygulamalarda

kullanılması için girişimlerde bulunmak,

ı) Üniversite içinde ve dışında Merkez ile birlikte çalışmak isteyen araştırmacı ve uy-

gulayıcıların çalışmalarının Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu ve katkısını incele-

yip, yeni ortak çalışma alanları tanımlamak,

i) Kişi ve kuruluşlardan gelecek taleplerin akademik bölümler ile birlikte ele alınıp, uy-

gun çözüm yollarının bulunmasına öncülük etmek,

j) Merkez ile ilgili politikaların belirlenmesi konusunda, ilgili kuruluşlara destek ver-

mek,
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k) Yeni teknoloji, yöntem ve politikalar konusunda gerekli araştırma ve uygulama ça-

lışmalarını yapmak ve bunların uluslararası uygulamalarını belirlemek,

l) Optik kablosuz haberleşme teknolojileri alanında bilgi paylaşımı amaçlı ulusal ve

uluslararası çalıştay, toplantı ve kongreler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı

görev yapan öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir

Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinde ve ge-

liştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri ya-

parlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanıyla bir-

likte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kuruluna başkanlık eder.
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(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmalara destek vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkı sağlayacak, Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite

dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak

üzere en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine

Rektör tarafından üç yıl süre ile belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar ile Merkez arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2015/69 
Karar No : 2015/111 
“Uyuşturucu Madde İthal Etmek” suçundan mahkememizin 27/05/2015 tarih ve 2015/69 E, 

2015/111 K, sayılı kararı ile 552587 Suriye plakalı gri renkli CHEREY marka aracın 
müsaderesine karar verilmiş olup 552587 Suriye plakalı gri renkli CHEREY marka aracın malik 
sahibi olan MOHAMAD NOUMAN JLELATY (Mohamad oğlu 20/02/1968 Doğ.) ikamet 
adresinin tespit edilememesi nedeniyle malen sorumlu MOHAMAD NOUMAN JLELATY 
gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri 
gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanen yayımlandığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal 
süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 7912 
—— •• —— 

Nizip 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/448 
Karar No : 2015/781 
Evli Olmasına Rağmen Başkası ile Evlenme suçundan mahkememizin 08/10/2015 tarih 

ve 2014/448 E, 2015/781 K, sayılı kararı ile sanık Orhan Kılıç (Necip ve Fatma oğlu, 08/09/1980 
doğumlu, Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Köseşahin mahallesi nüfusunda kayıtlı) hakkında 
mahkememizce verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin karar verilmiş olup; 
sanığın yurtdışında ikamet ediyor olması nedeniyle konsolosluk vasıtasıyla yapılmaya 
çalışılmasına rağmen kendisine ulaşılamaması nedeniyle sanık ORHAN KILIÇ’a gerekçeli 
kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar 
özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde 
temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 7910 

————— 
Esas No : 2015/270 
Karar No : 2015/856 
Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

mahkememizin 10/11/2015 tarih ve 2015/270 E, 2015/856 K, sayılı kararı ile sanık Mehmet Tıraş 
(Abdullah ve Saliha oğlu, 15/09/1995 doğumlu, Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Şanlı Avşar mahallesi 
nüfusunda kayıtlı) hakkında mahkememizce verilen 1 yıl hapis cezasına ilişkin karar verilmiş 
olup; sanığın yurtdışında ikamet ediyor olması nedeniyle konsolosluk vasıtasıyla yapılmaya 
çalışılmasına rağmen kendisine ulaşılamaması nedeniyle sanık MEHMET TIRAŞ’a gerekçeli 
kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar 
özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde 
temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 7911 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından orta gerilim ve alçak gerilim abonesi olan 

ve serbest tüketici belgesi almaya hak kazanan tüm Türk Kızılayı birimlerinin ihtiyacı olan 

elektrik enerjisinin serbest piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak 
temin edilmesine ile ilgili kapalı zarf ile teklif almak suretiyle elektrik enerjisi satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 210.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari 

ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 18.10.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19.10.2016 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8375/1-1 
—— • —— 

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 05.10.2016 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Fabrikamız 
Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin 
edilebilir.  

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır. 
6 - 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 - Y.Mahalle/ANKARA 
 Tel : (0312) 397 33 65 - 66       Faks : (0312) 397 33 74 - 71 

 8381/1-1 
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VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/373899 
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 : 5 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 10/10/2016 - 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 
10/10/2016 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 50,- 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. 8317/1-1 
—— • —— 

62 KALEM BUHAR VE SU TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 62 Kalem Buhar ve Su Tesisatı Malzemesi Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.10.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8274/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK VE TELEKOM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesine ait, YG-AG Elektrik ve Telekom Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri Arpalık Çukuru Mevkii/ 
KIRIKKALE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ve Telekom Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : KIRIKKALE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 31/05/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli  
   (2016 TEDAŞ B.F. ile) : 4.062.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 284.340 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/10/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
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işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri Arpalık Çukuru Mevkii/KIRIKKALE adreslerinde görülebilir 
veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8376/2-2 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait Sivas Merkez tapunun Çarşıbaşı Mahallesi 3986 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm nolu 320,00 m2 yüzölçümlü ve işyeri 
vasıflı taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif 
usulüyle satılacaktır. 

2 - Taşınmazın muhammen bedeli 2.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 60.000,00 
TL’dir. 

3 - İhale, İl Encümenince 11 Ekim 2016 Salı günü saat 10.oo’da Sivas Merkez 
Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. 

4 - İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai 
saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. 

5 - İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine 
kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı) 
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) 
c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 60.000,00 TL tutarındaki geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas 
Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne 
uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu. 

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.) 
6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 8331/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 04/03/2016 tarih ve 182 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/08/2016 tarih ve 1483 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 
İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, imarın 46441 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği" 26/09/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8382/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 341 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/08/2016 tarih ve 1619 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 
İlçesi, Oğuzlar Mahallesi, imarın 47819 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği" 26/09/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8383/1-1 
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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI  

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
I. GENEL BİLGİLER 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 

7 nci/9 uncu derecede 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı olarak 
yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Uzman Yardımcısı sayısı, sözlü sınava katılabilecek 
aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

Gruplar 
Öğrenim Dalları 

(Lisans) 
KPSS 

Puan Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

Atama 
Yapılabilecek 

Boş Kadro 
Sayısı 

Sözlü Sınava 
Katılabilecek 
Azami Aday 

Sayısı 
1. Grup İktisat KPSSP-117 80 4 16 
2. Grup İşletme KPSSP-117 80 4 16 
3. Grup Maliye KPSSP-117 80 2 8 
4. Grup Kamu Yönetimi KPSSP-117 80 1 4 
5. Grup Uluslararası İlişkiler KPSSP-117 80 2 8 

6. Grup 
Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 

KPSSP-117 80 1 4 

7. Grup Hukuk KPSSP-117 80 1 4 
 
II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde belirtilen genel şartları taşımak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört 

yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 
Mayıs 2016 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla en az 
yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanları almış olmak, 

ç) 2016 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 
(01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir). 

III. BAŞVURU 
1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular       

11 Ekim 2016 tarihinde başlayıp, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 18.00'da sona erecektir. 
Başvuruların, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yolu ile 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş 06600/ANKARA adresine 
yapılması gerekmektedir. İnternet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ile 
yapılan başvuruların İdareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması 
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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2) Başvuru için istenilen belgeler şunlardır: 
a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinden temin edilerek 

doldurulacak olan Başvuru Formu, 
b) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin İdare tarafından onaylı örneği, 

(Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare 
tarafından onaylı örneği) 

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı 
örneği, 

ç) T.C. kimlik numarası beyanı, 
d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, 
e) 2 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında 

olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabilecektir. Eksik belge ve bilgi 
bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

IV. GİRİŞ SINAVI 
1) Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü 
a) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan 

başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son 
sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağrılacaktır. 

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ile sınav 
tarih ve saatleri http://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası 
girişinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

c) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus 
cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. 
Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus 
cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır. 

2) Sınav şekli ve konuları 
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır: 
Sözlü sınav, adayların; 
a) Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının faaliyet 

alanı ve Özelleştirme mevzuatı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınavı puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü 

sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda 

puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav duyurusunda 
atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının 
yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
"www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir. 
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İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az 
olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda uzman 
yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 
asil ve yedek listeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan 
edilecektir. 

VI. DİĞER HUSUSLAR 
1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler 
Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş sınavı sonuçlarının İdarenin 

"www.oib.gov.tr" kurumsal internet sitesinde ilan edildiği tarihi takip eden 15 (on beş) gün 
içerisinde, aşağıda belirtilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire 
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir: 

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını 
belirtir yazılı beyanı, 

b) Adli sicil yazılı beyanı, 
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı, 
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf. 
2) Uzman Yardımcılığına atanma 
Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına 

ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. 

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman 
Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. 
Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha 
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş Sınavına katılan 
diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için 
kazanılmış hak sayılmaz. 

Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı 
halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda 
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların 
yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır. 

3) İtirazlar 
Adaylar sözlü giriş sınav sonucuna ilişkin itirazlarını “www.oib.gov.tr” internet adresinde 

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve 
iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
yapacaklardır. 

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile 
süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VII. BİLGİ ALMA 
Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire 

Başkanlığının; 
0 (312) 585 82 97 - 585 82 96 - 585 81 68 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir. 
İlan olunur. 8333/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özyeğin Üniversitesi Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi 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.




