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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Rekabet Kurumundan:

REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet
Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardım-
cılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı ve öğrenim dalları itibarıyla oluşturulacak
sınav grupları Başkan tarafından belirlenir.

(3) Giriş sınavı, Başkan tarafından uygun görülen tarihlerde sınav komisyonu tarafından
yapılır veya yaptırılır.

(4) Giriş sınavı, sınav komisyonu kararı ile sınav gruplarına göre birlikte ya da ayrı ayrı
yapılabilir.

(5) Giriş sınavının sekretarya işlemleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, puan türlerine

göre KPSS taban puanları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın
yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru usulü ve diğer hususlar sınav tarihinden
en az bir ay önce, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun internet sayfasında
ilan edilmek suretiyle duyurulur.”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “ma-

tematik, istatistik” ibaresinden sonra gelmek üzere “,işletme bilgi yönetimi” ibaresi eklenmiş

ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldur-

mamış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar Kurum internet sayfasında yer

alan “Sınav Başvuru Formunu” eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Adaylar, KPSS sonuç

belgesinin internet çıktısını da bu forma ekler.

(2) Giriş sınavına başvuru; elektronik olarak yapılabileceği gibi şahsen ya da posta yolu

ile de yapılabilir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecik-

meler dikkate alınmaz.

(3) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sı-

navları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bu-

lunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durum ayrıca çalıştıkları kurumlara bildirilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak uzman yardım-

cısı kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

(2) Atama yapılacak kadro sayısının sınav grupları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi du-

rumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri taşı-

yan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başla-

mak üzere sıralama yapılır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday, komisyon tarafından tutanakla

belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar

da giriş sınavına çağrılır.

(4) Sınavın yer, tarih ve saati Kurum internet sayfasında ilan edilmek suretiyle adaylara

duyurulur. Ayrıca, “Sınav Giriş Belgesi” sınava katılması uygun bulunan adayların başvuru

formunda beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümleler eklenmiştir.

“Sınav gruplarına göre ikinci fıkrada belirtilen alan bilgisi konularının ağırlıkları sınav komis-

yonunca belirlenir. Toplam yazılı sınav puanı ağırlıklı ortalamaya göre hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde alınmış bulunan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde

puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği

bulunan başka bir belgeye sahip olması,”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Uzmanlık tez konusunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları; hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden

ayrı kalınan toplam üç ayı aşan süreler ile aylıksız izin süreleri hesaba katılmaksızın uzman

yardımcısı olarak iki yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren bir ay içinde tez ko-

nusunu belirler. Bu durumdaki uzman yardımcılarının listesi ayrıca Yönetim Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıklarına bildirilir. Uzman yardımcısının bağlı olduğu

daire başkanı, tez konusu, tez danışmanı ve planından oluşan tez tekliflerini iki iş günü içinde,

tez değerlendirme komisyonuna iletilmek üzere Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bil-

dirir. Tez değerlendirme komisyonu tez tekliflerini yedi iş günü içinde değerlendirerek Başkanın

onayına sunar.

(2) Uzman yardımcısı, tez danışmanını kurum içinden veya dışından belirleyebilir. Tez

danışmanının meslek personeli arasından belirlenmesi halinde meslekte yedi yılını tamamlamış

olma şartı aranır. Kurum dışından belirlenecek tez danışmanının hazırlanacak tez konusu ile

ilgili bilim dalında öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır. Tez danışmanı her dö-

nemden ancak bir uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir. Tez danışmanının kurum dışından

belirlenmesi halinde bu görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tez tekliflerine eklenir. Zorunlu

hallerde uzman yardımcısının talebi, tez değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Baş-

kanın onayı ile tez danışmanı değiştirilebilir. Tez değerlendirme komisyon üyeleri tez danışmanı

olarak görev alamazlar.

(3) Başkanın yedi iş günü içerisinde vereceği onaydan sonra tez konusu, planı ve tez

danışmanı belirlenmiş olur. Komisyon, tez değerlendirme kriterlerini tez konularının belirlen-

mesini müteakip üç iş günü içerisinde ilgili uzman yardımcılarına bildirir. Tez konusunun be-

lirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir.

(4) Bildirilen tez tekliflerinin tez değerlendirme komisyonunca uygun bulunmaması

halinde, uygun bulunmama gerekçeleri ilgili uzman yardımcısına iki iş günü içerisinde bildirilir.

Uzman yardımcısının gerekçeleri dikkate almak suretiyle hazırladığı yeni tez teklifi, birinci

fıkraya uygun şekilde tekrar tez değerlendirme komisyonuna sunulur. Tez teklifinin ikinci kez

uygun bulunmaması halinde tez konusu, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının

görüşü alınmak suretiyle tez değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Tez teklifinin

kabul edilmemesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(5) Tez konusu, belirlendikten sonra üç ay içinde uzman yardımcısının talebi, tez de-

ğerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere

değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(6) Uzman yardımcısının, belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez teklifini

bildirmemesi halinde tez konusu, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanının gö-

rüşü alınmak suretiyle tez değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.”

17 Ekim 2016 – Sayı : 29860                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezleri başarılı bulunan uzman yardımcıları, toplamı üç

ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izin süreleri hariç, en az üç yıl çalışmış olmak

kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav tarihi Baş-

kanlık tarafından belirlenerek sınavdan en az bir ay önce duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu, Başkan tarafından 20 nci maddede belirtilen esaslara

göre oluşturulur.

(3) Uzman yardımcısının görev ve yetki alanına ilişkin mevzuat ile mesleğin gerektir-

diği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadığının ölçülmesi amacıyla yapılan yeterlik sınavı aşa-

ğıda yer alan konulardan oluşur:

a) Rekabet hukukunun temel kavramları, 4054 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Rekabet Kurulu ve ilgili yargı kararları,

c) Rekabet hukuku alanındaki uluslararası uygulamalar ve gelişmeler,

ç) Yalnızca bilişim grubu uzman yardımcıları bakımından geçerli olmak üzere; Adli

Bilişim, Yazılım ve Bilişim Sistemleri.

(4) Uzman yardımcısı gruplarına göre konuların ağırlığı yeterlik sınav komisyonu ta-

rafından belirlenir.

(5) Bilişim grubu uzman yardımcılarının Bilgi Yönetimi Dairesi dışında diğer dairelerde

görevlendirilmesi durumunda, tabi olacakları sınav konuları son bir yıl içerisinde çalıştıkları

daireye göre belirlenir.

(6) Yazılı sınavda, komisyon üyelerinin her birinin yüz tam puan üzerinden verdiği not-

ların aritmetik ortalaması alınarak sonuç belirlenir.

(7) Yeterlik sınavından en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılır.

(8) Komisyon tarafından tezi başarılı bulunduğu halde sınavda başarısız olan veya sı-

nava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti sebebiyle sınav hakkını kullanmayanlara,

bir yıl içinde kullanılmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.

(9) Tebliğ edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incele-

nerek karara bağlanır ve uzman yardımcısına bildirilir. İtirazlar hakkında verilen kararlar ke-

sindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(10) Sınav hakkını kullanmayan veya ikinci sınavda da başarı gösteremeyenler ile ya-

bancı dil şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına

uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2012 28370
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, 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 (BETAM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enerji teknolojileri alanlarında özellikle uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları

yapmak ve teknolojiler geliştirmek. 
b) Üniversitede enerji teknolojileri alanlarında çalışan öğretim elemanları ve lisansüstü

öğrencileri bir araya getirerek daha etkin çalışmalarını sağlamak; böylece ulusal ve uluslararası
düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.

c) Enerji teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar yetiştirmek, eğitim
ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Enerji teknolojileri alanlarında AR-GE faaliyetlerini yürütmek ve endüstriyel boyutta
üretime bilimsel açıdan destek olmak.

d) Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye’nin enerji teknolojileri alanındaki
uluslararası rekabet gücünü artırmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek. 
f) Üniversitenin ilgili bölümlerinde enerji teknolojileri alanlarında yapılan çalışmaları

desteklemek ve disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak altyapı imkanı
oluşturmak.
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g) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri alanlarındaki
AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji

teknolojileri konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütül-
mesine yardımcı olmak.

b) Türkiye’de enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalış-
malar yapmak ve sürdürülebilir enerji temininin sağlanması konusunda projeler yürütmek.

c) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Petrol, kömür, doğal gaz, odun ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha ve-
rimli ve etkin kullanılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.

d) Enerji konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kuru-
luşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.

e) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre
sektörlerinin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

f) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek;
ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu enerji
konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

g) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ge-
liştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

ğ) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda lisans-
üstü öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerine yardımcı olmak.

h) Enerji konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek.
ı) Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme

çalışmalarını yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.
i) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde

ve araştırma merkezlerinde enerji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, ya-
pılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.

j) Bilecik çevresindeki yerel enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan ya-
rarlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

k) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) BETAM Müdürü, Üniversitenin enerji teknolojileri alanında çalışan

ve Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, enerji teknolojileri alanında
çalışan Üniversitenin farklı akademik birim öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev
süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer. Görev süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yenisi aynı yöntemle görevlendirilir.
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(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdür tarafından görevlendirilen müdür yar-
dımcısı katılır.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet
eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağla-

mak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin

amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara
bağlanan çalışma programlarını yürütmek. 

e) Merkezde projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyuldu-
ğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre
sunmak.

g) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin enerji teknolojileri ala-

nında çalışan farklı akademik birim öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca
önerilen adaylar arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün katılmadığı Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür vekili başkanlık eder.
Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her eğitim-öğretim yarıyılında en az bir
defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar
alır. Müdür gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yö-
netim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Yönetim
Kurulu toplantısına bir eğitim-öğretim yılında iki kez üst üste veya aralıklı olarak toplam üç
kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev
süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.
b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet planı ve programlarını incelemek,

faaliyetlerle ilgili esasları görüşmek, önerilerde bulunmak.
c) Müdür tarafından hazırlanan yılsonu faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağla-

mak.
ç) Merkezin amaçlarına uygun konularda kararlar almak, yapılacak AR-GE çalışmala-

rının yönlendirilmesinde önerilerde bulunmak.
d) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar al-

mak.
e) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve

destekleme şekillerini karara bağlamak.
f) Araştırmacı ve uygulayıcı personelin görevlendirme, araştırma ve yayın konularında

yapacakları çalışmalara ilişkin hususları karara bağlamak.
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g)  Araştırmacılara yönelik Merkezin çalışma alanları hususunda yönlendirici ve teşvik
edici kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde

konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca
belirlenen sayıda ve üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla dokuz
üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile
Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alı-

nır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.
b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında

Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, halkla ilişkiler
gibi alanlarda sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma
birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine
etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimle-
rindeki personel Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir.
Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

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

yardımcısına veya Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
c) Merkez: Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
ç)  Müdür: Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü, 
d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendir-
mek ve bunları AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak. 

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki donanım ve yazılımların
günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme po-
tansiyelini artırmak. 

ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-
jeler üretilmesini sağlamak. 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurum ve kuruluşları ile AR-GE
konularında işbirliği yaparak uluslararası, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ile Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalış-
malarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayarak bir çalışma ortamı hazırlamak. 
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e) Üniversite, özel sektör ve sanayi işbirliğini güçlendirmek.
f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurumu ve kuruluşları ile üçüncü şa-

hıslardan gelecek projeleri hizmet satın alımı karşılığında tasarlamak ve değerlendirmek. 
b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.
ç) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik

alt yapıyı hazırlamak.
d) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle ye-
niden görevlendirme yapar. Yeni görevlendirilen Müdür görevlendirildiği tarihten itibaren üç
yıl süre ile görev yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdür yardımcıları Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvar ve merkezler arası koordinasyonu
sağlamak ile yükümlüdürler. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini
vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden
birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından laboratuvar sorumluları görevlendirile-
bilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuru-

lunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum ve-

rimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yö-
netim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve karar oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak. 
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yılın çalışma

programını Rektöre sunmak üzere onaylamak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
e) Merkezde yapılacak projelerin, bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetlerin

ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak. 
f) Merkez tarafından yürütülen ya da desteklenen araştırma ve uygulamalar ile ilgili

fikri ve sınaî fikri mülkiyet ve patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata
göre tespit etmek.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Laboratuvar sorumluları ve görevleri 
MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, laboratuvardaki uzman

kadrosunda bulunan öğretim elemanları görevlendirilir. 
(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanı-

mından, cihazların çalıştırılması, programların yazılması ve paket ürünlerin hızla sonuçlandı-
rılmasından,  çalışmaların etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdür ve ilgili mü-
dür yardımcısına karşı sorumludurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 14 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 2/6/2008

tarihli ve 26894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü yazılım, alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmet-
lerinde kullanılır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararı uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim

yapan birimlerde önlisans ve lisans programları kapsamında yapılan eğitim-öğretim ve sınav-
larda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim-öğretim

yapan birimlerde önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim programlarına, öğre-
tim, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve
geçici ayrılma işlemlerine, diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine iliş-
kin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğ-

retim faaliyetlerini,
b) İlgili birim kurulu: Kafkas Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,
c) İlgili birim yönetim kurulu: Kafkas Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
ç) İlgili eğitim birimi: Kafkas Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarını,
d) KAUZEM: Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
e) Öğrenci: Kafkas Üniversitesi uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,
f) Program: Kafkas Üniversitesi Uzaktan Öğretim Programlarını,
g) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
h) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,
ı) Sınav: Ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet

sınavı, yeterlik ve düzey belirleme, tek ders mezuniyet ve mezuniyet ortalama yükseltme baraj
sınavı olarak düzenlenir 

i) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Üniversiteye giriş ve kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıt hakkı kazanan Türk

veya yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinde, 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
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Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; önlisans için

dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen ya-
rıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir. Öğrenim süresi ile ilgili diğer hususlara ilişkin esaslar,
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir
yıllık hazırlık eğitim-öğretimi, birinci fıkrada belirtilen sürelerin dışındadır.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Bir uzaktan eğitim-öğretim yılı, her biri en az 70 işgünü olmak üzere

güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.
(2) Akademik takvim, ilgili birim kurulunun hazırlayıp sunduğu teklif üzerine Senato

tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Senato bütün programları kapsayan bir tek akademik tak-
vim belirleyebilir.

(3) Uzaktan eğitim programlarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl
esasına göre düzenlenir.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarında öğretim dili Türkçe’dir.

Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen prog-
ramlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapmayan fakat zorunlu veya seçime bağlı yabancı
dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı
dersler, yabancı dilde okutulabilir.

Ders yükü
MADDE 9 – (1) Ders geçme sistemi uygulanan uzaktan eğitim programlarına kaydını

yaptıran öğrenciler kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Bir öğren-
cinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan
alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı her yarıyıl için haftada Yükseköğretim Kurulu-
nun belirlediği zorunlu derslerde dâhil 40 ders saatidir. Ancak mezun durumda olan öğrenciler
ders kayıtlarında kırk artı iki ders saatini geçmemek üzere ders alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Harçlar, Ders Alma, Danışmanlık, Muafiyet ve Stajlar

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrencilerinin kayıt

yenileme işlemleri akademik takviminde belirtilen tarihler arasında internet ortamında yapıl-
ması esastır.

Harçlar
MADDE 11- (1) Öğrencilerin herhangi bir programa kayıt yaptırabilmeleri ve kayıt

yenileyebilmeleri için cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile materyal gideri ücretlerini öde-
miş olmaları gerekir. Her öğretim yılında öğrencilerden alınacak öğretim gideri ücretlerinin
miktarı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunun teklifi üzerine
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, önceden ilan edilir. Öğretim ücretleri; ya-
rıyıl, öğretim yılı ya da bir programın toplam süresi ölçü alınarak belirlenir ve ödenir. Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim gideri ücretini süresinde ödemeyen ya da eksik
ödeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamazlar, ara ve dönem sonu sınavlarına alınmazlar.

(2) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri
iade edilmez.
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Ders alma
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, kayıt hafta-

sını izleyen hafta içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya
bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını akademik takvimde belir-
tilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar ede-
bileceği gibi, bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir.

(3) Öğrenci katkı payı ve materyal ücretini yatıran öğrenciler, ders kayıtlarını internet
ortamında uzaktan yapar. Yüksekokulun her programı için belirlediği danışman da gerekli du-
rumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.

(4) Okuyacağı yarıyılın ilk iki haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrenci ma-
zereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten sonra en geç bir hafta içinde kaydını
yaptırması gerekir.

Danışmanlık
MADDE 13 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilere, eğitim-öğretim

konularında ve uzaktan eğitim platformları ile ilgili karşılaşacakları sorunların çözümünde yar-
dımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlarının önerisi dikkate alınarak
ilgili birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bu-
lunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Ders danışmanları, öğrenciyle ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği formatlarda
internet üzerinden eş zamanlı ve internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim kurmakla yü-
kümlüdür.

Ders muafiyeti
MADDE 14 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Sınavı sonucu, Kafkas Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına kaydını yaptıran
öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları ders-
ler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar başvurarak, muafiyet
talebinde bulunabilirler. Muafiyet işlemlerinde Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato kararları geçerlidir.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerde staj hariç devam

zorunluluğu aranmaz.
Stajlar
MADDE 16 – (1) Staj yapma zorunluluğu olan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarının uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrencileri de staj yapmak zorundadır.
(2) Eğitim-Öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yük-

sekokullarda stajlar, Senato tarafından belirlenen hükümlere göre yapılır. Stajların, yasayla be-
lirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yü-
kümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun ola-
mazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Yatay geçişler
MADDE 17 – (1) Kafkas Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan

eğitim programlarına başka üniversitelerden yapılacak 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 Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

(2) Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümlerindeki uzaktan eğitim
programları arası yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş için
Kafkas Üniversitesince yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması
gerekir.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ekim 2016 – Sayı : 29860



(4) Üniversite içi yatay geçiş için fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca belirle-
necek kontenjanlar, eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay önce, Üniversi-
tenin web sayfasında ve uzaktan eğitim platformlarında ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildiri-
lir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş
olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen sü-
reyi aşamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Değerlendirilmesi ve Notlar

Sınava katılma koşulları
MADDE 18 – (1) Bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Derse kayıt olmak,
b) Öğrenim harcını verilen sürede yatırmak,
c) Proje, lisans tezi, araştırma, inceleme, uygulama, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları

süresi içinde Üniversitenin uzaktan eğitim platformları üzerinden teslim etmiş, gerekli düzelt-
meleri yapmış ve sorumlu öğretim elemanı tarafından yeterli görülmüş olması,              

gerekir.
Sınavlar
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara

girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir
sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o
dersten FF notu ile başarısız sayılır. Ayrıca, haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

(3) Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokul-
larda, staj ve uygulama sınavları üniversitelerde yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden
verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesiyle de yapılabilir.

(4) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin ta-
rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

(5) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet
sınavı, yeterlik ve düzey belirleme, tek ders mezuniyet ve mezuniyet ortalama yükseltme baraj
sınavı olarak düzenlenir. Sınav sonuçları 15 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm
başkanlığına verilir ve internet üzerinden ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanması tarihinden
itibaren sınav belgeleri ve sınav kayıtları çıktı alınarak iki yıl süreli saklanır.

(6) Ara sınavlar; her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın
ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, bölüm başkanı
tarafından yapılır ve ilan edilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri internet üzerinden her
yarıyıl başında duyurulur. Ara sınavlar, eğitim-öğretim dönemi içinde, internet üzerinden
senkron sınav şeklinde uygulanır, internet üzerinden yapılan ara sınav esnasında yaşanabilecek
teknik sorunlar öğrenciler tarafından Üniversitenin uzaktan eğitim platformu üzerinde yer alan
sorun bildir modülüne bildirilir. Bu modüle gelen yazılı sorunlar, uzaktan eğitim merkezi plat-
form yöneticisi tarafından değerlendirilerek, öğrencilere gerekirse yeni bir sınav hakkı verilir.
Öğrencilerden sorun bildir modülüne gelen sorunlar, sistem tarafından kaydedilir. Ara sınav
notunun %20’si, yarıyıl sonu başarı notunda dikkate alınır.

(7) Yarıyıl sonu sınavları; 14 haftalık eğitim-öğretim dönemi sonunda izleyen iki haf-
tada, yarıyıl/yılsonu sınavları yapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu
sınavı çoktan seçmeli test usulü şeklinde, Üniversitenin uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar
veya atölye ortamlarında gözetim altında yapılır. Yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler
o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim,
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birimlerin önerileri alınarak Senato tarafından belirlenir ve internet üzerinden ilan edilir. Yarı-
yıl/yılsonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve
sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Sınavların değerlendirilmesi-notlar ve derslerde başarı 
MADDE 20 – (1) Başarı notu, ara sınav not ortalamasının en az %20 ve yarıyıl sonu

sınavının notunun en fazla %80 katkısı alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında
belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere internet ortamında bildirilir.

(2) Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları
100 puan üzerinden ele alınarak başarı notu değerlendirme tablosuna uygun olarak dersin ya-
rıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya bütün-
leme sınavından en az 50 puan almak gerekir, alamayanlar not ortalaması ne olursa olsun ba-
şarısız (FD ve altı) sayılır.

a) Başarı notu değerlendirme tablosu aşağıdaki şekildedir: 
Harf Notu Mutlak Değerlendirme

Katsayı  Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları
4,00 AA Mükemmel 80 – 100
3,50 BA Çok İyi 75 – 79
3,00 BB İyi 70 – 74
2,50 CB Orta 65 – 69
2,00 CC Başarılı 60 – 64
1,50 DC Koşullu Başarılı 55 – 59
1,00 DD Koşullu Başarılı 50 – 54
0,50 FD Başarısız 40 – 49
0,00 FF Başarısız 0 – 39
- Z Devamsız
- G Geçer
- K Kalır
- H Mazeret
- M Muaf
b) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o

dersi başarmış sayılır. DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, ilgili derslerden koşullu
başarılıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 ol-
ması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder. Bir dersten (FD) ve (FF) harf notlarından
birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ancak yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve
üstü olan öğrenciler istedikleri takdirde notları DC ve DD olan derslerini takip eden yılın ilgili
döneminde akademik takvimde belirtilen ders kayıtlanma döneminde kayıt yaparak tekrar ala-
bilirler. Bu durumdaki öğrencilerin söz konusu derslerden aldıkları en son notları geçerli sayılır. 

c) Diğer harf notlarının anlamları şunlardır: 
1) Z (Devamsız): Devam şartı sağlamamış dersi ifade eder.
2) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.
3)  K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız.
4) H (Mazeret): Mazereti nedeniyle dersin ara sınav veya bütünleme sınavına giremeyen

öğrenciye verilen işarettir.
5) M (Muaf): Herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM tarafından ya-

pılan sınava/sınavlara girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa inti-
baklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile
başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf notu ile birlikte
belirtilir.                                                       

(3) Uzaktan eğitim programlarında devamsızlık koşulu aranmadığından sözü geçen başarı
notu değerlendirme tablosunda belirtilen notlar içinden Z (Devamsız) notu uygulamaya konmaz.
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Not ortalamaları
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, 20 nci maddeye göre her bir eğitim-

öğretim yılı sonunda güz ve bahar döneminde ki derslerden almış oldukları notlar ve derslerin
kredileri ile hesaplanan yılsonu ağırlıklı not ortalaması (YANO) değerleriyle izlenir. Öğrenci-
lerin yarıyıl/dönem ağırlıklı not ortalamaları (ANO)’su ise her bir yarıyıl sonunda almış olduğu
derslerin her birinin kredi saati ile o dersin başarı notunun 20 nci maddedeki tabloda belirtilen
katsayı karşılığı ile çarpımından elde edilen sayıların genel toplamının, bu derslerin kredilerinin
genel toplamına bölümünden elde edilen sonuçtur.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ise öğrencinin akademik birimde öğrenimine
başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar
kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun 20 nci maddedeki tabloda be-
lirtilen katsayı  karşılığı ile çarpılarak toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine
bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. 

Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 22- (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için sınav sonuçlarına

yapılan itirazlar Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda yapılır.

Tek Ders Mezuniyet sınavı ve mezuniyet için ortalama yükseltme sınavları 
MADDE 23 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için tek ders mezu-

niyet sınavı ve mezuniyet için ortalama yükseltme sınavları Kafkas Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Öğrenci Hizmetleri, Tebligat ve

Adres Bildirimi ve Öğrenci Hakları

Kayıt dondurma
MADDE 24 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için kayıt dondurma

ve izin işlemleri Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenir.

Öğrenci hizmetleri
MADDE 25 – (1) Öğrenci hizmetleri şunlardır:
a) Üniversite, eş zamanlı bağlantılar için etkileşimli salonlar oluşturur.
b) Öğrencilere, Üniversitenin uzaktan eğitim hizmetleri ile ilgili önerilerini iletmeleri

için internet üzerinden forum, sohbet odaları ve benzeri ortamlar yaratılır.
c) Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de internet üzerinden

sağlanabilir.
ç) Öğrencilere ders programları, derslerin konu başlıkları ve ders içerikleri ile ilgili do-

kümanlar cd ortamında verilir ve bu bilgiler internet üzerinden de yayınlanır.
d) Sınavlarda, öğrencilerin sorumlu olduğu konular, soru sayıları ve sınavların değer-

lendirme şekilleri her öğretim yılı başında internet üzerinden duyurulur.
e) Öğrencilere kayıtlı olduğu program ile ilgili çalışma konuları ve iş alanları internet

üzerinden duyurulur.
Tebligat ve adres bildirimi
MADDE 26 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildir-

diği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri
adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres
vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim
yapılmış sayılır.

Duyurular
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, internet üzerinden ya-

pılır.
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(2) Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme plat-
formları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır.

Öğrenci hakları
MADDE 28 – (1) Öğrencilere, bir öğrenci kimlik kartı verilir. Uzaktan öğretim prog-

ramı kapsamında öğrenim gören öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere azami
öğretim süresi boyunca öğrencilik haklarından yararlanırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin İşlemleri, Ek Süreler, Mezuniyet ve Diplomalar

Disipline ilişkin iş ve işlemler
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili  mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi

ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve
bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı
adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda
sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğ-
rudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) İnternet üzerinden yapılan sınavlarda, sınava katılması gereken öğrencinin yerine
başka bir öğrencinin katıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili öğrenci hakkında Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve
sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve uzaktan eğitim yönetim
sistemlerinin hiç birisine giremezler.

(5) Üniversitenin uzaktan eğitim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından
gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden ve güvenliğinden
yine öğrenci sorumludur.

(6) Üniversitenin uzaktan eğitim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek iste-
yen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen öğ-
renciler hakkında yasal işlem uygulanır.

(7) Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan veya aranmakta olduğu res-
mi makamlarca yüksekokul müdürlüğüne bildirilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulmaz.
Ancak tutukluluk hali sona ermiş olanların devam edemediği süreler içerisindeki eğitim-öğretim
haklarının kullanılma şekli ve usulü yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ek süreler, mezuniyet ve diploma
MADDE 30 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için öğrenimde ek

süreler, mezuniyet ve diploma işlemleri Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kayıt silme
MADDE 31 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt silme ve

ilişik kesme işlemleri Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kafkas Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile Senato ve
Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/286 
KARAR NO : 2016/643 
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, 

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/07/2016 
tarihli ilamı ile 142/2.h.l, 151/1 maddesi gereğince yargılanan sanık Hasan ve Samira oğlu, 
01/01/1987 doğumlu HIDIR ABDULLAH hakkında BERAAT KARARI VERİLMİŞ OLUP, 
gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 
HÜKÜM ÖZETİ: Sanık HIDIR ABDULLAH hakkında Hırsızlık ve mala zarar verme 

suçlarından iddianamede belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması talebi ile Kamu 
Davası açılmış ise de, sanığın cezalandırılmasını gerektirir nitelikte ve yeterlilikte her türlü 
şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, yüklenen suçların sanık 
tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK.nun 223/2-e. maddesi uyarınca 
ayrı ayrı BERAATİNE, 

Adli emanetin 2016/1889 sırasında kayıtlı Samsung Galaxy Neo marka cep telefonunun 
müşteki HÜSEYİN BAŞYOL'a ait olduğu anlaşılmakla müşteki HÜSEYİN BAŞYOL'a iadesine, 
karar kesinleştiğinde emanet memurluğuna yazı yazılmasına, 

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına. 
Dair; 
Sanığın ve müştekinin yokluğunda, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde 

Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunulmak 
suretiyle 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi delaletiyle 1412 sayılı CMUK hükümleri gereği 
Yargıtay TEMYİZ yolu açık olmak üzere verilen karar CMK.nun 231/1. maddesi gereğince 
açıkça okunup usulen anlatıldı. 8378 —— • —— 

Çorum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/10 
KARAR NO : 2016/414 
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 

28/06/2016 tarihli ilamı ile, 5237 Sayılı TCK'nun 86/2 maddesi gereğince hakkında şikayetten 
vazgeçme nedeniyle Düşme kararı verilen Salim ve Omina oğlu, 08/10/1973 doğumlu, AHMAD 
SALİM NAİRE'ye adresinin bulunamaması nedeniyle kararın tebliği mümkün olmamıştır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8372 —— • —— 
Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/230 
KARAR NO : 2016/634 
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 22/06/2016 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 170/1-c maddesi 
gereğince 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılan sanık Mehmet Çelik hakkındaki gerekçeli 
kararı müşteki Gınyas ve Mükafat kızı, 1962 doğumlu KEMALE KASIMOVA tüm aramalara 
rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8412 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MUHTELİF SAC VE YUVARLAK ÇUBUK TEMİNİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2016/423345 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 293 44 00 

  Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Sac ve Yuvarlak Çubuk Alımı 

 1 - Paslanmaz Sac Levha 8x2000x6000 mm. SAE 304 (4 Plaka) 3.020 Kğ. 

 2 - Paslanmaz Sac Levha 10x2000x6000 mm. SAE 304 (5 Plaka) 4.710 Kğ. 

 3 - Paslanmaz Sac Levha 10x2500x6000 mm. SAE 304 (8 Plaka) 9.425 Kğ. 

 4 - Yuvarlak Çubuk Ø110 L=6000 mm. SAE 304 (3 Boy) 1.350 Kğ. 

 5 - Yuvarlak Çubuk Ø130 L=3000 mm. SAE 304 (1 Boy) 315 Kğ. 

 6 - Yuvarlak Çubuk Ø220 L=3000 mm. SAE 304 (1 Boy) 900 Kğ. 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 15 (Onbeş) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9037/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 
1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere 5 (beş) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 
alınacaktır. 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 
Sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda 

belirtilen kadro sayısının 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı 
puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır. 

2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari 

bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, (Adayların, söz 
konusu fakültelere denk sayılan fakültelerden mezun olmaları halinde Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden 
ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.) 

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış 
olmak, (01.01.1981 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.) 

ç) 04-05/07/2015 veya 29/05/2016 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli 
Seçme Sınavının birinden KPSSP-88 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak, 

d) Son başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce veya 
Fransızca dili Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna 
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların söz 
konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan 
puanlarının olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş 
talep formuna eklemeleri gerekmektedir.) 

3 - Sınav başvuru tarihi ve şekli 
Sınav başvuruları 09 Kasım 2016 - 21 Kasım 2016 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal 

internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır. 
4 - Sınav giriş belgeleri 
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 05-06 Aralık 2016 

tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden veya 
sınav sabahı sınav yerinden elden alacaktır. 

5 - Yazılı sınav tarihi ve yeri 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı 07 Aralık 2016 

tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde 
belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 
olması gerekmektedir. 
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6 - AB Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları 

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda klasik usulde yapılır: 

a) Avrupa Birliği (tarihi, kurumları, politikaları, entegrasyonu, derinleşmesi) ve Türkiye-

Avrupa Birliği İlişkileri, Gümrük Birliği Teorisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Süreci, 

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri 

b) Genel İktisat, Mikro-Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, 

Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik İlişkileri 

c) Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku 

ç) Yabancı dil (Türkçe’den yabancı dile-Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri) 

7 - Yazılı sınavın değerlendirmesi ve sözlü sınava çağırılma 

a) Yazılı sınav notu yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek 

için adayların en az 70 tam puan alması şarttır. 

b) Yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama 

yapılacak toplam kadro sayısının 4 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla 

aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava çağırılır. 

8 - Sözlü sınav ve değerlendirmesi 

Sözlü sınav, adayların: 

a) Sınav konularına ilişkin 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 verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 

sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az 70 tam puan olması şarttır. 

9 - Sınav sonucu 

Sınavda başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınav puanı aritmetik ortalamasının en az 70 

tam puan olması gerekmekte olup, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 

yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar başarılı kabul edilir. 

10 - Diğer hususlar 

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler 

hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar 

kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 8968/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
ADRESİ : Bilinmiyor 
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08239 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4429 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4429 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/1/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08234 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4421 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4421 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/2/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor 
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08242 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4417 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.   
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Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4417 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/3/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor 
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08237 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.225,94.- (Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4419 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.   

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4419 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/4/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
ADRESİ : Bilinmiyor  
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08238 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.138,37.- (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası 
tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4418 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4418 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/5/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08240 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.138,37.- (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası 
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tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4427 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.   

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4427 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/6/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08241 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.138,37.- (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası 
tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4428 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4428 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/7/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08232 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.547,06.- (Bin Beş Yüz Kırk Yedi Türk Lirası Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası 
tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4422 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.   

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4422 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/8/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08231 sayılı 



17 Ekim 2016 – Sayı : 29860 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.795,69.- (Bin Yedi Yüz Doksan Beş Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4425 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.  

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4425 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/9/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor 
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08243 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.188,94.- (Bin Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4423 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4423 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/10/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08230 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 1.933,82.- (Bin Dokuz Yüz Otuz Üç Türk Lirası Seksen İki Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4424 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.   

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4424 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/11/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08236 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 2.175,55.- (İki Bin Yüz Yetmiş Beş Türk Lirası Elli Beş Kuruş) TL. tutarında para cezası 
tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4426 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.   

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4426 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.  8729/12/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  
ADRESİ : Bilinmiyor   
Çayyalu Dodurga Mahallesi, İmarın 44493 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan binada 

meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08235 sayılı 
tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İmsa Grup İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.’ne 2.244,61.- (İki Bin İki Yüz Kırk Dört Türk Lirası Altmış Bir Kuruş) TL. tutarında para 
cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23.08.2016 gün ve 4416 sayılı kararı ile hüküm 
altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4416 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 8729/13/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 05.03.2016 tarih ve 064 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2016 gün ve 870 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar Saray 1540, 1620, 98122, 98129, 98156, 98195, 98208, 98217, 98236, 98338, 98442, 
98476, 98496, 98737 nolu adaların yakın çevresinde yer alan park alanlarında trafo yerleri 
ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8967/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 342 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21/09/2016 tarih ve 1887 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 
İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48821 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği"ne ait ilan metni yazımız ekinde olup, söz konusu ilanın 17/10/2016 günü 
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9030/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 8940/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 17 Ekim 2016 – Sayı : 29860 

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

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

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

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 25. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 

suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

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

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

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

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

kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.10.2016 
     SON BAŞVURU TARİHİ : 31.10.2016 

Sınav Programı Tarih Saat Yer 
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 07.11.2016 10.00 İlgili Birimler 

 

BİRİM/BÖLÜM 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMASOTİK BOTANİK 1 
  

  

FARMASOTİK 

BİYOTEKNOLOJİ   
1 

Bitki Biyoteknolojisi Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 
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BİRİM/BÖLÜM 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BAHÇE BİTKİLERİ 1 
  

  

TARLA BİTKİLERİ  1 
  

  

PEYZAJ MİMARLIĞI 1 
  

  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

PERİODONTOLOJİ 
  

1   

PERİODONTOLOJİ 
  

1   

ENDODONTİ 
  

1   

ORTODONTİ 
  

1   

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ 

İKTİSAT POLİTİKASI 
  

1 
İç Göç ve Ekonomik İlişkileri 

Alanında çalışmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI   
1 

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı 

Olmak 

PATOLOJİ 
  

1 Patoloji Uzmanı Olmak 

İÇ HASTALIKLARI 
  

1 
Nefroloji alanında Uzman 

Olmak 

FEN FAKÜLTESİ 

UYGULAMALI 

MATEMATİK 
1 

  

  

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI 

GELENEKSEL TÜRK 

HALK MÜZİĞİ 
1 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini 
(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak 
koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen 
birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 
postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri 
dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile 
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 
belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
başvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 
belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı 
dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında 
bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 
adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 
derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 
ikamet etmek zorundadır. 

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 
 

Birim 
Anabilim/ 

Anasanat Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Periodontoloji Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Periodontal hastalıklarda 
hormonal değişiklikler ve peri-
implantitis üzerinde çalışmaları 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş 
Tedavisi 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 
İmplant materyalleri üzerinde 
stres incelemesi konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Matematiksel 
Fizik 

Profesör 1 1 
Termal faz geçişleri ve 
radyasyon sensörlerinin üretimi 
konularında çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Üretim 
Yönetimi ve 
Pazarlama 

Profesör 1 1 
Fiziksel dağıtım ve marka 
üzerine çalışmaları olmak. 
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Birim 
Anabilim/ 

Anasanat Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım 

Yardımcı 
Doçent 5 1 

Sağlık iletişimi ve sağlık 
haberciliği alanında çalışmaları 
olmak. 

Mühendislik-
Mimarlık 
Fakültesi 

Gıda 
Mühendisliği Profesör 1 1 

Gıda mikrobiyolojisi alanında 
doktora yapmış olmak ve aynı 
alanda çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 

Klinik 
Mikrobiyoloji 

Yardımcı 
Doçent 4 1 

EKMUT yeterlilik belgesine 
sahip olmak. Helicobacter 
pylory burun taşıyıcılığının 
sıklığı ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Biyokimya Doçent 2 1 

Tıp fakültesi mezunu olmak ve 
tıpta uzmanlık eğitimi almış 
olmak. Kreatininin ölçüm 
belirsizliği ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

 9036/1-1 
—— • —— 

Ufuk Üniversitesinden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
olmak üzere) 

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ 
Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, 
Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

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

 
Fakülte/ 

Yüksekokul Anabilim Dalı 
Kadro 
Ünvanı Adedi Açıklama 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 
Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık alanında 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Profesör 1  

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

1  

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Yardımcı 
Doçent 

1  

Meslek 
Yüksekokulu 

Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü 
Yardımcı 
Doçent 

1  

 8969/1-1 
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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

— Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav

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.


	
	Spor Genel Müdürlüğünden:


