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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 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) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
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d) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve

tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve
bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara en güncel hizmeti vermek,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-
gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime
devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,

ç) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,
enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla
işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak,

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette
bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu
hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük
bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak,

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-
mesine imkân sağlamak,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek,
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ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-

mak ve benzeri hizmetleri vermek,

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,

kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar

düzenlemek,

ı) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları,

b) Fakülte Yönetim Kurulu,

c) Müdür (Başhekim) ve Merkez müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları),

ç) Hastane müdürü ve hastane müdür yardımcıları,

d) Başhemşire,

e) Klinik sorumlusu,

f) Danışma Kurulu.

Dekan ve dekan yardımcıları

MADDE 8 – (1) Dekan ve dekan yardımcıları, 2547 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine

göre atanır ve bu maddede belirtilen görevleri yapar.

Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre

oluşturulur ve bu maddede belirtilen görevleri yapar.

Müdür (Başhekim)

MADDE 10 – (1) Müdür, Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından

Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değişti-

rilebilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat

hükümlerine göre satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak,

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek,

ç) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek,

d) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak,

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak,
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f) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek,

g) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak,

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.

Başhekim yardımcıları

MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde

görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür

yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde

Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardımcıla-

rından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden

önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği

lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen

sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hiz-

metlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın

önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane müdürünün görev ve sorumluluk alanları, Müdürün verdiği yetki ile sınırlı

olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen

görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 14 – (1) Hastane müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardım-

cıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare

ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en

az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Müdürün

önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine veri-

lenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde hastane mü-

dürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire, yardımcıları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bö-

lümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, baş-

hemşirenin sorumluluğunda olup, hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konu-

sunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer

görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda başhemşire yardımcısı görevlen-

direbilir. Başhemşire yardımcısı, başhemşireye karşı sorumludur.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2015 – Sayı : 29527



Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

rolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul

kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildi-

rilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili

olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt

yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık

öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.

Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu

da klinik sorumlusuna aittir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür, anabilim dalı baş-

kanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü

ve beşinci sınıfından birer stajyer öğrenci temsilcisi, hastane müdürü, başhemşire ve Müdürün

daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen

eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane

hizmetleri açısından yararlı bulunanlarla ilgili olarak tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde

bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu-

nun raportörlüğünü hastane müdürü yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18 – (1) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve

Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-

met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,

ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca

belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil ha-

zırlık sınıflarında yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin yabancı dil hazırlık

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
b) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
d) Yabancı dil hazırlık programı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sı-

nıfının öğretim programını,
e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile hazırlık sınıfı

derslerinin verildiği Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
f) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Üniversitede yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilere yabancı dilin

temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduk-
larını ve duyduklarını anlamayı ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi sağlamaktır.

Yabancı dil eğitiminde muafiyet
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt

yaptırdıkları öğretim yılının başında, Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen yabancı dil
seviye tespit sınavına tabi tutulur.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaf
olurlar:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak,

b) Sözkonusu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim
görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing
System (IELTS), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfung für die Nachweis
Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlardan 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği
puanı almış olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden Senatonun
belirlediği puanı almış olmak.
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(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan
puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sözkonusu sınav-
ların son üç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir.

(4) Yaz tatilinde İngilizce seviyelerini kendi imkânlarıyla Senatoca belirlenen şartları
karşılayacak şekilde geliştirdiklerini belgeleyenler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

(5) Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitiminin B2 seviyesini başarı
ile tamamlamış öğrencilere, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan
devam hakkı verilir. 

Eğitim-öğretim süresi ve devam zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri iki yarıyıl süre ile yabancı

dil öğrenimine devam ederler. Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Her kur için belirlenen ders-
lerin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamındaki yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim
ve sınavları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yeterlik ve düzey belirleme sınavları
MADDE 8 – (1) Üniversitede İngilizce eğitim yapan hazırlık sınıfı zorunlu program-

larından birine kayıt hakkı kazanan, ya da yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler ya-
bancı dil hazırlık yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu sınavda İngiliz Dili Eğitimi bölümü için 100
tam not üzerinden en az 70 puan, diğer bölümler için de en az 65 puan alarak başarılı olanlar
ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar,
doğrudan ilgili programın birinci sınıfında eğitime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan
öğrenciler için yeni bir sınav açılmaz. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ise düzey
belirleme sınavına tabi tutularak, uygun kurlara yerleştirilmek suretiyle Üniversitenin düzen-
lediği yabancı dil hazırlık programına katılırlar.

(2) Akademik yılın sonunda hazırlık programında başarılı olamayanlar eksik kurlarını
tamamlamak için hazırlık sınıfına ikinci defa kaydolur. İlk yarıyıl veya ikinci yarıyıl sonunda
başarılı olanlar, normal programlarına devam eder. Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da ba-
şarısız olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Öğretimin İngilizce olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, İngilizce ha-
zırlık programında normal veya ilave sürelerde başarılı olamayanlar, talepleri halinde, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Üniversitede veya başka bir üniversitede öğretim
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program yoksa yakın programlardan birine yer-
leştirilir. Ancak, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleş-
tirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Yabancı dil hazırlık programlarında yılsonu başarı notu 100 tam not üzerinden de-
ğerlendirilir. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 5 kurdan, diğer bölümler ise 4 kurdan oluşmaktadır.
Hazırlık eğitimi sonunda ilgili bölümlere geçebilmek için tüm kurların başarı ile tamamlanması
şarttır. Bütün kurları başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır.
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için kur atlama sınav notu 70’dir. Diğer bölümler için kur atlama
notu 65’dir. Kur atlama sınav notunun hesaplanmasında dönem sonu sınav notunun %30, dö-
nem içi yapılan değerlendirmelerin %70 katkısı olur. Ancak, eğitim yılı başında yapılan düzey
belirleme sınavı ile iki kur eğitim almaları yeterli olan öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda ya-
pılan yeterlik sınavında başarılı olurlarsa, lisans ve lisansüstü eğitim programına devam etmeye
hak kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 21/09/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan

Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde

uyulacak esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine ka-

yıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

b) Dekan: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Ders Kurulu: Birden fazla anabilim dalının seçilmiş konularından oluşan, süresi ve

konusu ilgili anabilim dallarının önerisi de dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirle-

nen dersler grubunu, 

ç) Dönem Koordinatörü: Diş hekimliği programı müfredatının kendi dönemini ilgilen-

diren kısmının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili dö-

neminin ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden so-

rumlu öğretim elemanını,

d) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını, 

e) Eğitim-Planlama Koordinasyon Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesi Eğitim-Planlama Koordinasyon Kurulunu, 

f) Fakülte: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 

g) Fakülte Kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üni-

versitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kırıkkale

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu, 

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesine göre oluşturulan Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Koordinatörler Kurulu: Dekan, Baş Koordinatör, Dönem I-V koordinatörleri,

ERASMUS Program Koordinatörü ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni koordinatörlerden

oluşan kurulu,

ı) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, kurul dersleri dışında kalan dersleri,

i) Öğrenci: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

j) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2015 – Sayı : 29527



k) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler-

arası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. 

Öğrenci statüsü  

MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her

yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.  

Kayıt yenileme  

MADDE 7 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre,

yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında, gerekli ise katkı payı ödeyerek, kaydını yeni-

letmek zorundadır. 

(2) Geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, Fakülte Yö-

netim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, gerekli ise katkı payını ödemek ve De-

kanlığa başvurmak zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.  

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl/yarıyıl derslere de-

vam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti

olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.  

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders müfredatındaki dersleri seçer ve derslere

devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız

olduğu derslere kayıt yaptırır ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders

alamaz.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Fakülte, her biri bir dönemi kapsayan beş yıldan ve her dönem güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Birim kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile bahar

dönemi bütünleme sınavlarını takiben yaz telafi staj programı düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri  

MADDE 9 – (1) Dersler; ders kurulları, teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri çalışma

programları şeklinde verilir.  

(2) Fakültede dönem esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile

eğitim yapılır.  Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak, ders kurulları ve mesleki zorunlu

dersler dışında kalan derslerden başarısız olan öğrenciler, eğer devam sebebiyle başarısızlık

söz konusu değilse bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı ders-

lerin sadece ara sınavları, final ve bütünleme sınavlarına katılır.  
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Eğitim-öğretim dönemleri  

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir

yarıyıl en az onbeş hafta sürer. Yarı yıl/yıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları

bu sürenin dışındadır. Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırla-

nan haftalık ders programı, staj programı ve grupları akademik dönem başlangıcında Dekanlık

tarafından ilan edilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Senatonun onayı ile belirlenen akademik

takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik dönem boyunca uygulanacak ders kurulları,

teorik, uygulama dersleri ve stajları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en

az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.  

Öğrenim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile

tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Kurulunun önerisi ve Se-

natonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 14 – (1) Fakültede dersler; ders kurulları, mesleki zorunlu dersler, ortak zo-

runlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, stajlar ve yaz telafi stajları gibi öğretim et-

kinliklerinden oluşur. Ders türleri ve bu türlerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders Kurulu: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları,

birden fazla anabilim dalının seçilmiş konularından oluşan derslerdir.  

b) Mesleki zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda

oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve uygu-

lama dersleri bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her

biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

ç) Seçmeli dersler: Öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Fakülte Kurulunun teklifi

ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seç-

meli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fakülte Kuru-

lunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir.

Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.  

d) Uygulamalı dersler: Mesleki zorunlu derslerdir. Uygulamalı derslerle ilgili esaslar

şunlardır:

1) Fakültede uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki

uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve

teslim etmesi zorunludur. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği, sayısı, teslim ve telafi

süresi o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. 
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2) Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına

alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler

için yeni bir telafi hakkı verir. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler

bütünleme sınavına alınmaz ve o dersi başaramamış sayılır. O uygulama dersini bir sonraki

eğitim-öğretim yılında tekrar eder.  

e) Stajlar: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci dönemde bir veya

birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca, diş

hekimliği meslek eğitimi staj çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cin-

si, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan

ilan edilir. Stajlarda başarılı olan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulur.  

f) Yaz telafi stajlarında, akademik yıl içerisinde başarılı olamayan ya da pratik uygula-

maları gerekli sayıda gerçekleştiremeyen öğrenciler ilgili anabilim dalında, Dekanlığın ilan et-

tiği program çerçevesinde o anabilim dalının bildirdiği pratik uygulamaları gerçekleştirir. İlan

edilen sürede ve miktarda pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler o anabilim dalında staj

sonu sınavına tabi tutulur.

g) Staj derslerinde başarılı olan üçüncü ve dördüncü dönem öğrencileri, başarılı olduk-

ları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının 1/3'ünü yaz döneminde yapabi-

lirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir. Bu

programa katılmak isteyen öğrencilerin, ilgili anabilim dalı başkanlıklarına program başlama-

dan önce başvurmaları gerekir. Bu uygulamaya katılan öğrenciler en az on iş günü çalışmak

zorundadır.  

Devam zorunluluğu  

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, ders kurullarının ve teorik derslerin en az %70'ine, pra-

tik ve klinik uygulamaların (stajların) en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, De-

kanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yok-

lamalarla belirlenir. 

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tara-

fından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ancak, raporlu olan

süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Uygulamalı derslerin %20’si, ders kurullarının ve teorik derslerin %30'undan faz-

lasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir ara sınav, yılsonu ya

da bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten başarısız olur.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl

devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.  

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ders ku-

rulları ve mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

Ancak, devamsızlık dışındaki diğer sebeplerle ders kurulları ve mesleki zorunlu dersler dışın-

daki derslerden kalan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilir ve ilgili derslere kaydını yaptırır ve ba-

şarısız olduğu ilgili derslerin sadece sınavlarına katılır. 
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Ders muafiyetleri  

MADDE 17 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik dönemin ilk onbeş

günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler

için, muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.  

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; kurulacak komisyonun

görüşleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu

öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara

bağlar.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğren-

cilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Danışman ve dönem koordinatörlerinin görevlendirilmesi  

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problem-

lerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim dönemi başlamadan önce Fakülte Yönetim

Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.  Danışmanlar ayrıca,

öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun

olmasını sağlamakla görevlidir.

(2) Diş Hekimliği müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanması ve

diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili dönemin ölçme değerlendirme sü-

recinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden dönem koordinatörleri sorumludur.

(3) Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi koordinatörler kurulunca sağlanır.

Bu kurul, Dekan başkanlığında, baş koordinatör, sınıf koordinatörleri ve ERASMUS Program

Koordinatöründen oluşur. Koordinatörler her eğitim yılı başında Dekan tarafından görevlen-

dirilir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar, ders kurulu sınavı, ara sınav, dönem sonu sınavı, staj sonu

sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi birden veya

uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve

uygulama, staj ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim

dalı ya da dallarının ortak kararı ile belirlenir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün,

saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli

bayramlar dışında gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen tatil-

lerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders Kurulu sınavı: Ders kurulları sonunda yapılan sınavdır.

b) Ara sınav: Ders kurulları ve stajlar dışındaki her teorik ve uygulama dersi için her

yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine

kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa sü-

reli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem

içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı
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kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir. Stajlarda ara sınav zorunlu değildir, ancak

anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile stajlarda da ara sınav yapılabilir. Prog-

ramda yer alan derslerden bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Ancak, Fakülte Yönetim

Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.  

c) Dönem sonu sınavı: Bir dersin dönem sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Dönem sonu sınavına, devam

zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğ-

renciler girebilir. 

ç) Staj sonu sınavı: Staj derslerinde anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları

tamamlayan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulurlar. Staj sonu sınavı, öğrencinin ilan edilen

pratik uygulamaları tamamladığı stajın sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. Staj

sonu sınavı sadece pratik uygulama, sadece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların bir-

kaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Sınavların sözlü (teorik) olarak yapılması duru-

munda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Ana-

bilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim

üyeleri sınav komisyonuna alınır. Öğrencinin o staj ile ilgili başarısı pratik uygulamalardan al-

dığı notun %60'ı ile staj sonu sınavından aldığı notun %40'ının toplanması ile belirlenir. Staj

sonu sınavlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Staj derslerinde, belirlenen staj süresince ve staj süresini takip eden 5 iş günü içeri-

sinde, akademik yılın başında ilan edilen uygulamaları başarılı olarak tamamlayamayan dör-

düncü ve beşinci dönem staj öğrencileri,  dekanlık tarafından yapılan program dahilinde, ilgili

anabilim dalı tarafından ilan edilecek kriterlere göre yaz telafi stajına katılabilir.

2) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin,

bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılır. Akademik yılın başında ilan

edilen uygulamaları başarılı olarak tamamlayamayan öğrencilerin başvurusu üzerine staj sonu

sınavı Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden staj sonu sınav döneminde yapılabilir.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin dönem sonu sınavından en

az on dört gün sonra yapılır. Bu sınava, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sı-

nava girmeyen, dönem sonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler

girebilir. Ayrıca;

1) Klinik uygulamalarda (stajlarda), akademik yılın başında ilan edilen ödevleri staj

süresince eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için dördüncü ve beşinci dönem staj

öğrencileri, ilgili dersin staj sonu sınavına giremezler. Ancak, staj süresini takip eden 5 iş günü

içerisinde puanlarını tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanırlar,

2) Staj süresince ve staj süresini takip eden 5 iş günü içerisinde puanlarını tamamlaya-

mayan öğrenciler ve puanlarını tamamladıkları halde bütünleme sınavında başarısız olan öğ-

renciler ilgili anabilim dalı tarafından önerilen ve dekanlık tarafından ilan edilen program da-

hilinde yaz telafi stajına katılabilirler. Ancak, yaz telafi stajında da başarısız olan beşinci dönem

öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilk staj gruplarına intibakı yapılır. Mezuniyet

aşamasındaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı; öğrencinin başvurusu üzerine,

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.
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e) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple

sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar

için verilir. Yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ayrıca;

1) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim

Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müf-

redat programından sorumludur,

2) Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı aka-

demik yılda aynı ders için birden fazla kullanılamaz.

Başarı notunun belirlenmesi  

MADDE 20 – (1) Ders kurulları notu, o dönemdeki ders kurulları ağırlıklı not ortala-

masının %60’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun %40’ının toplanması ile elde

edilir. Dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması ders kurul-

larını başarmak için ön koşuldur. Bu notu almış öğrencilerin dönemi başarmış sayılması için

dönem not ortalamasının en az 60 olması gerekir. 

(2) Staj başarı notu, öğrencinin pratik uygulamalardan aldığı notun %60'ı ile staj sonu

sınavından aldığı notun %40'ının toplanması ile belirlenir ve en az 60 olması gerekir. 

(3) Ders kurulları ve staj dışındaki derslerde, bir dersin başarı notu, öğrencinin ara sı-

navlarının aritmetik ortalamasının %40'ı ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60'ının

toplanmasıyla elde edilen nottur. Öğrencinin ara sınavlarının aritmetik ortalaması ne olursa ol-

sun yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 60 alması gerekir. 0,5 ve üzeri kesirler bir üst

sayıya tamamlanır.  

Değerlendirme  

MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal

puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun,

harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde

tanımlanır: 

a) Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4.00 88-100

BA 3.50 81-87

BB 3.00 74-80

CB 2.50 67-73

CC 2.00 60-66

DC 1.50 53-59

DD 1.00 46-52

FD 0.50 39-45

FF 0.00 0-38

Ağırlıklı ortalamalar  

MADDE 22 – (1) Ders kurullarının ağırlıklı not ortalaması; her ders kurulundan alınan

not ile o ders kurulu saatinin çarpımından elde edilen sayıların toplamının o akademik yıldaki

ders kurulları saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilecek sayıdır. Ağırlıklı not ortalamasının

hesaplanmasında her dersin o ders kurulundaki toplam saat sayısı esas alınır.
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(2) Ders kurulları dışındaki derslerde ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan

başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(3) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi

ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm

derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi

ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi top-

lamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

Sınavın geçerliliği  

MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava

girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması

açılır.  

Sınav sonucuna itiraz  

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren

en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir.

İtiraz ilgili ders sorumlusunca incelenerek sonuç Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik

kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.  

Sınav evrakının saklanması  

MADDE 25 – (1) Her türlü sınav evrakı ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından

iki yıl süre ile saklanır.  

Sınav sonuçlarının ilanı  

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde

ilan edilir. Sınav sonuçları ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.  

Bitirme tezi

MADDE 27 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenciye, öğrenimiyle ilgili bir konuda

bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırıl-

ması amaçlı olarak danışman gözetiminde yapılan kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalardır.

Bu tezin, öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda teorik veya uygulamalı çalışmalar yaparak

vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir.

(2) Dördüncü dönemin güz yarıyılı (yedinci yarıyıl) başında Dekanlık, öğrencinin bi-

tirme tezini yönetecek bir öğretim üyesini görevlendirir. Fakülte Kurulu her öğretim üyesinin

o yıl yöneteceği bitirme tezlerinin sayısını belirler.

(3) Bitirme tezi çalışmasının kuralları, Fakülte Kurulunca hazırlanan esaslara göre be-

lirlenir.

(4) Bitirme tezi hazırlama süresi üç yarıyıldır. Dokuzuncu yarıyıl sonunda bitirme te-

zinin tamamlanması gerekir. 

(5) Bitirme tezi süresi içinde tamamlanamazsa yönetici öğretim üyesi tarafından ek

süre istenebilir ve Fakülte Kurulunca en çok bir aya kadar ek süre verilebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları, Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim

programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler

mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, Fakülte Yö-

netim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verildiği tarihtir. 

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları

ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması, geçer onayı almış bitirme tezini De-

kanlığa basılı ve elektronik ortamda iletmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması

zorunludur.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması: Diş hekimliği eğitimine başlayıp

tamamlayamayan öğrencilerin önlisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına inti-

bak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğre-

nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya

Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uy-

gulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırla-

nıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Yatay geçişler

MADDE 30 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrul-

tusunda, mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

Değişim programları

MADDE 31 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar ve Socrates, ERASMUS gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde bu üniversi-

telere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Yurt dışındaki üniversitelerden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere

Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler

için kendilerine not durum belgesi verilir.  

Kayıt dondurma  

MADDE 32 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini bel-

gelemek şartıyla veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araş-

tırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretim süre-

since en çok iki kez ve en fazla bir yıl kayıt dondurabilir. Askerlik sebebiyle kayıt donduran

öğrencinin, terhis olduğu akademik yıla kadar kaydı dondurulur. Askerlik süresi azami eğitim-

öğretim süresi dışında tutulur.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat-adres bildirme  

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği

daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamam-

lanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-

lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine

geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.  

Giyim ve genel görünüş  

MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda

ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.  

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince, disiplin iş ve işlemlerinde 2547

sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Harçlar

MADDE 36 – (1) Yükümlü olan üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla

belirlenecek öğrenim harçlarını ödemek zorundadır. Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğ-

renciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 16/8/2009 tarihli ve

27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fa-

külte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 38 – (1) 8/10/2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından önce Fakülteye kayıtlı

olan öğrencilere 38 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz

konusu öğrencilerin sınıf tekrarı yaparak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı veya sonrasında Fa-

külteye kayıt yaptıran öğrencilerle aynı sınıfa gelmeleri halinde; bu öğrencilere bu Yönetmelik

hükümleri uygulanmaya başlar ve öğrencilerin intibakı Fakülte Kurulu tarafından yapılır. 

Yürürlük  

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme  

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları 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) Birim: Niğde Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek

yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (NÜKAM): Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Niğde 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) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile Üniversitede ve Niğde ilinde toplumsal

cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek için kadının sosyo-ekonomik statüsü ve so-

runları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını

sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlı ve

bilgili gençlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
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b) Üniversitede görev yapan tüm kadın akademik ve idari personele ve öğrencilere yö-

nelik şiddet, mobbing ve taciz gibi olayları değerlendirmek,

c) Üniversitede çalışan kadın akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve çalışanların

sorunlarını doğrudan iletebilecekleri bir kanal oluşturmak. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların, Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bi-

reyi olmasını temel alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurs, seminer, kon-

ferans, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılımı özendirmek,

b) Kadın ve erkek bireylerin insan hakları ve ilkeleri doğrultusunda bilinçli ve duyarlı

bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak için her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu top-

lumsal cinsiyet kavramı ve kadın sorunlarıyla ilgili her konuda bilgilendirmek ve toplumsal

cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren yapılanmaları desteklemek,

c) Niğde ilindeki kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamın-

daki konumları, ülke ve bölge kadınının kültürel birikimi, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım

ve ekonomik üretim gibi alanlardaki durumu ile ilgili araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları

toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek ve sonuçlarını yayınlamak,

ç) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda

eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlayacak

uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırma-

lara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenle-

mek,

d) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve ço-

cukları için özel eğitim programları ve seminerleri düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası

düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak,

e) Kadın konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı benzeri diğer etkinliklerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdüre

vekalet eder.

(3) Müdür yardımcıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu Başkanının izni ile Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilir.  

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor

düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte en fazla yedi kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu, NÜKAM’ın faaliyet alanlarına giren konularda çalışma yapan öğretim

üyeleri arasından olmak kaydıyla Müdür tarafından önerilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle

görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır

ve NÜKAM’ın faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hal-

lerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt ço-

ğunlukla toplanır ve oyçokluğuyla karar alır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yö-

netim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunun tavsiyelerini dikkate alarak,

aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) NÜKAM’ın kuruluş amaçları doğrultusunda uygun strateji ve politikaları belirlemek,

Rektörün onayına sunmak ve onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını temin ve takip

etmek,

b) Yıllık çalışma planları ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını görüş-

mek, onaylamak ve Rektöre sunmak,

c) NÜKAM’ın etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları al-

mak ve uygulamaları denetlemek,
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ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) NÜKAM’ın çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) NÜKAM’ın Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısı-

nın başkanlığında, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç

yıl için görevlendirilen en az onbeş, en fazla otuz üyeden oluşur: 

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsil-

cileri,

b) NÜKAM Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek bir kişi,

c) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,

ç) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler,

d) Kadın ve kadın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütü temsilcileri.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlı-

ğında yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kurulu, NÜKAM’ın danışma organı olup, kararları

istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, NÜKAM’ın yapacağı işlere ilişkin görüş bildirir veya

yeni tekliflerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar

yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan

ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri

Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği

faaliyetlerle ilgili bir raporunu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderler ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre gerçekleştirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

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

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde be-
lirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.”

“(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-
katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu üc-
retlerin altında kalmamak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas
alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti
kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çı-
kabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-
rınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının birinci bölümünde belirtilen
vergi mahkemelerine ilişkin ücretin dört katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret müvekkil
lehine iptal edilen miktarı geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin, toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri da-
valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda
ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı
oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya
için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu
şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının
ikinci bölümünün altıncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve İnfaz Hâkimliklerinde takip
edilen davalar için 600,00 TL”

MADDE 5 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının
ikinci bölümünün on beşinci satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Duruşmalı ise 1.250,00 TL”
MADDE 6 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının

ikinci bölümünün on sekizinci satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Duruşmalı ise 2.500,00 TL”
MADDE 7 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının

ikinci bölümüne aşağıdaki yirmi ikinci satır eklenmiştir.
“22. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.500 TL”
MADDE 8 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tarifenin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2014 29222
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Kasım 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29527 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

SAYI:2014/436-2015/313 E-K 

Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Ravat oğlu, 1993 Hama d.lu Suriye 

Halep Nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED FEARHUD hakkında yokluğunda suç eşyasının satın 

alınması veya kabul edilmesi suçundan 5 ay tecilli hapis cezası ve 80 TL adli para cezası 

verildiği, verilen hapis cezasının 1 yıl ertelendiği, 

Gerekçeli kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan sanığın 

mahkememize vermiş olduğu adresinden taşınmış olduğu ve yeni adresinin bilinmediğinden 

tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine 

karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 8937 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2012/10 

KARAR NO  : 2014/406 

DAVACI  : K.H, 
SANIK : BARTOSZ BOGDAN ROSİAK, Andrzej ve Urszula oğlu, 

21/06/1982 POLONYA doğumlu, Konstantyhow Lodzkı 

POLONYA adresinde oturur. 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARİHİ : 15/09/2011 

SUÇ YERİ  : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARİHİ : 30/04/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Bartosz Bogdan Rosiak, hakkında Basit 

Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle 

kamu davası açılmış, sanığın 5237 sayılı TCK nın 86/2 maddesi gereğince Beraat kararı verilmiş 

olup, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün 

sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 

başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 8938 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Yer Silosundan, Pancar Yüzdürme Kanallarına 

Nakliye Hizmet Alımı ĠĢi T.ġ.F A.ġ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/150248 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Erzincan ġeker Fabrikası 

Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 / Erzincan 

b) Telefon ve Faks numarası : 0.446.223 95 00 (4 Hat)  0.446 223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan ġeker Fabrikası Yer Silosundan, Pancar 

Yüzdürme Kanallarına ± % 20 Toleranslı 35.000 Ton 

Pancar Nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer/yerleri : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Sahası. 

c) ĠĢin süresi : ± % 20 Toleranslı 100 (Yüz) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati :  20/11/2015 Cuma günü Saat 14:00 

4 - Ġhale ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dökümü Fabrikamız Ticaret Serisinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karĢılığında 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler 20/11/2015 Cuma Günü Saat 14:00‘a kadar Fabrikamız HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, Ġadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare 

sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġsteklikler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 9870/1-1 
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PĠRĠNÇ ġERĠT ARAĠġĠ SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

PĠRĠNÇ ġERĠT ARAĠġĠ, GEMĠ VE TEKNE HURDALARI ĠLE AHġAP VE PLASTĠK 

HURDASI KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHTE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

PĠRĠNÇ ġERĠT ARAĠġĠ (CUZN30) 150.000 KG. (± %20 TOLERANSLI) 

MALZEMENĠN (PĠRĠNÇ ġERĠT ARAĠġĠ) SATIġ FĠYATI; LONDRA METAL 

BORSASINDA (LME) DOLAR BAZINDA OLUġAN BAKIR VE ÇĠNKO SATIġ 

FĠYATLARININ ÖDEME GÜNÜNÜN BĠR ÖNCESĠ GÜNÜNDE KĠ KAPANIġ KEġ 

DEĞERĠNDEN BELĠRLENECEKTĠR. ALICI FĠRMA BU DEĞERLER ÜZERĠNDEN 

MALZEMEYĠ ALMAYI KABUL ETMĠġ OLACAKTIR. ALICI BUNA ĠTĠRAZDA 

BULUNAMAZ.  

ÖRNEK: ĠSTEKLĠLER ―MALZEMEYĠ SATIġ ġARTNAMESĠNE GÖRE, PARA 

YATIRMA GÜNÜNDE KĠ CU VE ZN‘NUN LONDRA METAL BORSASINDA (LME) 

OLUġAN BĠR ÖNCEKĠ KAPANIġ KEġ DEĞERĠNĠN %......SATIN ALMAYI KABUL VE 

TAAHHÜT EDĠYORUM‖ ġEKLĠNDE TEKLĠF VERECEKTĠR. 

SATIġ ġARTNAMESĠNE GÖRE MALZEME BEDELĠNĠN YATIRILACAĞI 

TARĠHĠN BĠR ÖNCEKĠ GÜN LME CU VE ZN‘NUN KAPANIġ KEġ DEĞERLERĠ VE TCMB 

NIN O GÜNKÜ EFEKTĠF SATIġ DEĞERĠ ESAS ALINARAK BU FĠYAT TL. YE ÇEVRĠLĠR.  

―MALZEME FĠYATI TL/KG. = [0,70 LME CU + 0,30 LME ZN] X TCMB USD KURU 

BU FĠYAT ĠNTERNET SĠTESĠNDEN VEYA METAL BÜLTEN DERGĠSĠNDEN 

BELĠRLENECEKTĠR. 

NOT: MALZEMEYE ARTIRMA YAPMAK ĠSTEYEN FĠRMALAR ĠHALE TARĠHĠNĠ 

TAKĠP EDEN ĠKĠ Ġġ GÜNÜ ĠÇERĠSĠNDE MÜRACAAT EDECEKLERDĠR. 

ARTIRMA ORANLARI; 

YÜKSEK FĠYATA YAKIN FĠYAT VEREN ĠLK ĠKĠ FĠRMA EN AZ.............% 5 

(YÜZDE BEġ), 

BUNLARIN DIġINDA KALAN VE  TEKLIF VEREN FIRMALAR EN AZ.......%10 

(YÜZDE ON), 

TEMINATLARINI GERI ALMIġ OLANLAR VE IHALEYE KATILMAMIġ  

OLANLAR DA TEMINAT TEVDII ETMEK KAYDIYLA ENAZ....................... % 15 

(YÜZDE ONBEġ), 

ORANINDA ARTIRMA YAPABĠLĠRLER. 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

20 KASIM 2015   14.00  MERKEZ/ANKARA 

ġARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA VE SATIġ 

MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE, ALĠAĞA/ĠZMĠR VE SEYMEN/ĠZMĠT MKE HURDA 

MÜDÜRLÜKLERĠNDEN TEMĠN EDĠLEBĠLĠR. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA VE SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

GEÇĠCĠ VE KESĠN TEMĠNATLAR 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNDA 

BELĠRTĠLEN KAPSAM VE ġEKLE UYGUN OLACAKTIR. 

ĠġLETMEMĠZ 2886 SAYILI KANUNA TABĠ OLMAYIP, ĠHALEYĠ YAPIP 

YAPMAMAKTA VEYA DĠLEDĠĞĠNE YAPMAKTA VEYA ĠHALE MEVZUUNU 

PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTĠR. 

DAHA GENĠġ BĠLGĠ ĠÇĠN AġAĞIDAKĠ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT 

EDĠLEBĠLĠR. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 384 10 65 - 0312 384 03 07 - 178 - 216 

ALĠAĞA HUR. MD. : 0 232 625 11 20/128 - 129 - 130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0 318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD. : 0 262 341 37 97/124 - 126 

 9878/1-1 
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1 ADET DĠJĠTAL ANJĠYOGRAFĠ SĠSTEMĠ VE 1 ADET EKOKARDĠYOGRAFĠ CĠHAZI 

SATINALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Dijital Anjiyografi Sistemi ve Ekokardiyografi Cihazı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/152623 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Dijital Anjiyografi Sistemi ve 1 Adet 

Ekokardiyografi Cihazı Alımı 

Dijital Anjiyografi Sistemi 1 adet 

Ekokardiyografi Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin 

tamamı 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici 

tarafından yapılacaktır.) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 25.11.2015 ÇarĢamba günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir. 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

4.2.5. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte (Dijital Anjiyografi Sistemi) 

fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif (Ekokardiyografi Cihazı) sadece fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1. Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.TL-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25/11/2015 ÇarĢamba günü, saat 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9893/1-1 
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TEġEKKÜLÜMÜZCE 2016 YILI ĠÇERĠSĠNDE ĠHTĠYAÇ DUYULACAK MUTAD BASKI 

ĠġLERĠ (BB, CLP, AFĠġ VE FÖY) ĠLE BRANDA AFĠġ, VAGON GĠYDĠRME VE KÖPRÜ 

ALINLIĞI BASKI, MONTAJ VE DEMONTAJ ĠġLERĠ TEMĠN EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/149873 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05 

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

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: TeĢekkülümüzce 2016 yılı içerisinde ihtiyaç 

duyulacak mutad baskı iĢleri (BB, CLP, AfiĢ ve Föy) ile branda afiĢ, vagon giydirme ve köprü 

alınlığı baskı, montaj ve demontaj iĢlerinin temini 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına 01.12.2015 saat 14.30'a kadar, verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi BaĢkanlığı Genel 

SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD iĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 50,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9860/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi : 27.10.2015     Karar No: 6902 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Asya Maden ĠĢletmeleri A.ġ.  

• MERKEZ ADRESĠ : Balmumcu Mah. Barbaros Bulv. Morbasan Sok. Koza ĠĢ 

Merkezi C Blok No: 14 GiriĢ Kat BeĢiktaĢ-ĠSTANBUL 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 25.09.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 57.883 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Kastamonu, Sinop 

• PAFTA NUMARASI : AR/ASY/K/E32-C 

KARAR: 

Asya Maden ĠĢletmeleri A.ġ.‘nin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 6, 7 ve 22‘nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete‘de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiĢ olduğu iĢ ve yatırım programı karĢılığı 

% 2 oranındaki ―Yatırım Teminatı‖nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi Ģartıyla, beĢ yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 9976/1-1 
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Sermaye Piyasası Kurulundan: 

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI 

Sermaye Piyasası Kurulu‘nda Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 

30 adete kadar ―Uzman Yardımcısı‖ ve 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarında 

görevlendirilmek üzere baĢarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için 

giriĢ sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOġULLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel Ģartları taĢımak, 

2) a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2014 KPSS LĠSANS veya 2015 

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak 

kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kiĢi içerisinde bulunmak (EĢit puan 

almıĢ olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının 1‘den fazla olması halinde bu adayların 

tümü sınava çağrılacaktır.), 

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2014 KPSS LĠSANS veya 

2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak 

kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kiĢi içerisinde bulunmak (EĢit puan 

almıĢ olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1‘den fazla olması halinde bu adayların 

tümü sınava çağrılacaktır.), 

3) a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, Ġktisat, ĠĢletme, 

ĠĢletme ve Ekonomi, ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, 

Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm 

ĠĢletmeciliği ve BiliĢim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve ĠĢletmecilik, 

Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan, 

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 

Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri, Ekonometri, 

Ekonomi/Ġktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, 

Hukuk, Ġktisat, Ġstatistik, Ġstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, ĠĢletme, ĠĢletme Yönetimi, ĠĢletme 

Bilgi Yönetimi, ĠĢletme Enformatiği, ĠĢletme Mühendisliği, ĠĢletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, 

Küresel ve Uluslararası ĠliĢkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve 

Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve 

Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve 

Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası 

Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası 

ĠĢletme, Uluslararası ĠĢletme Yönetimi, Uluslararası ĠĢletmecilik, Uluslararası Ticaret, 

Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim BiliĢim 

Sistemleri 

bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen 

yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya buna 

denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun 

olmak ve avukatlık stajını tamamlamıĢ bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce 

staj bitim belgesini Kurul‘a vermek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler 

sözlü sınava alınmazlar) 
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GĠRĠġ SINAVI TARĠHĠ VE YERĠ 

Sınav Tarihi: GiriĢ Sınavının yazılı aĢaması 26-27 Aralık 2015 tarihlerinde sabah ve 

öğleden sonraları ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, Uzman Hukukçu 

Yardımcılığı için beĢ ayrı oturum Ģeklinde yapılacaktır. 

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 BeĢevler/ANKARA 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiĢtirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

GiriĢ sınavının yazılı bölümünde baĢarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet 

adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

BAġVURU ġEKLĠ  

GiriĢ Sınavı‘na katılabilmek için ―BaĢvuru Formu‖ ve istenen belgelerle, 16 Kasım - 4 

Aralık 2015 tarihleri (Saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul‘un Ankara‘daki merkezine elden veya 

posta yoluyla baĢvurulması gerekmektedir. Ġstenilen belgelerin en geç son baĢvuru günü saat 

17:30‘a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. BaĢvuru süresi içerisinde yapılmayan baĢvurular ile 

postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma 

koĢullarını, sınav konularını, sınavların yapılıĢ Ģeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili 

ayrıntılı bilgileri içeren ―Sınav BroĢürü‖ ve ―BaĢvuru Formu‖ Kurul‘un aĢağıda adresleri 

gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir. 

BAġVURU BELGELERĠ 

1) Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden 

temin edilecek 4 sayfadan oluĢan baĢvuru formu (BaĢvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın 

fotoğrafı yapıĢtırılmalıdır.) 

2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (YurtdıĢındaki üniversitelerden mezun olan adaylar 

için denklik belgesi ile birlikte) 

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi 

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf 

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu (Ankara) tarafından 

tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan baĢvurular ile Ģartları uymadığı halde 

yapılan baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SINAVA ÇAĞRI 

Kurula yapılan baĢvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarıĢma 

sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav baĢlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. YarıĢma sınavına kabul edilecek 

adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava 

GiriĢ Belgeleri 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde saat 17:30‘a kadar adaylara elden verilecektir. 

Kurul‘da iki kez giriĢ sınavına girip de baĢarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 

alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiĢ olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 

sınava katılma Ģartlarını taĢımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir Ģekilde 

gerçeği sakladığı belirlenenler yarıĢma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiĢ olanların 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kiĢiler, hiçbir hak talep edemezler ve 

haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI  

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

Yazılı mesleki sınav aĢağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 

A) Uzman Yardımcılığı için: 

a) Ġktisat: Makro ve Mikro Ġktisat, Para, Banka, DıĢ Ticaret, Planlama, ĠĢletme Ġktisadı, 

b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ceza 

Hukukunun Genel Esasları, 

c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası. 

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.  

e) Genel Matematik, Ġstatistik Ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler, 

f) Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe‘ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi, 

B) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için:  

a) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme Hukuku, ġirketler Hukuku, Kıymetli 

Evrak Hukuku), Borçlar Hukuku (Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku), Medeni Hukuk 

(BaĢlangıç Hükümleri, KiĢiler Hukuku, EĢya Hukuku), 

b) Kamu Hukuku: Ġdare Hukuku, Ceza Hukuku, 

c) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdari Yargılama 

Hukuku, 

d) Genel Konular: Ġktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları, 

e) Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe‘ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi 

DEĞERLENDĠRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI  

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara iliĢkin sınav grubunun herbiri için ayrı oturum 

yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. BaĢarılı sayılmak 

için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik 

ortalamasının 70‘den aĢağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda yetmiĢ puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baĢlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.  

GiriĢ sınavı baĢarı puanı, sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eĢit olması 

halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

BaĢarı puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların 

adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda baĢarılı olmak Ģartıyla, atama yapılacak kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın 

isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde 

ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. 

Sınavda baĢarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 
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Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Ġtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beĢ 

iĢ günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve baĢlamayan 

adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.  

SERMAYE PĠYASASI KURULU 

ANKARA MERKEZĠ ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 

EskiĢehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 

06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 ġiĢli/ĠSTANBUL 

Ġrtibat Tel: (0312) 292 89 98 Ġrtibat Tel: (0212) 334 55 00 

ĠNTERNET ADRESĠ: http://www.spk.gov.tr 9947/1/1-1 

————— 
MÜHENDĠS GĠRĠġ SINAVI 

Sermaye Piyasası Kurulu‘nda Teknik Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 5 

adete kadar ―Mühendis‖ kadrosunda görevlendirilmek üzere baĢarı durumları dikkate alınarak 

yeter sayıda aday personel seçimi için giriĢ sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOġULLARI 

1) ÖSYM tarafından 2014 KPSS Lisans sınavında KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, 

KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7 ve KPSSP8 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 ve üzerinde 

puan almıĢ olmak kaydıyla, baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kiĢi içerisinde 

bulunmak (EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1‘den fazla 

olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır),  

2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ile BiliĢim Sistemleri Mühendisliği 

bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya 

yüksekokullardan mezun olmak, 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel Ģartları taĢımak, 

4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak, 

5) 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

6) Diğer bir kuruluĢa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe 

iliĢkin borcunu ödemeyi kabul etmiĢ olmak. 

GĠRĠġ SINAVI TARĠHĠ VE YERĠ 

Sınav Tarihi: GiriĢ Sınavının yazılı aĢaması 26 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. 

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 BeĢevler/ANKARA 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiĢtirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

GiriĢ sınavının yazılı bölümünde baĢarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen internet 

adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
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BAġVURU ġEKLĠ 

GiriĢ Sınavı‘na katılabilmek için ―BaĢvuru Formu‖ ve istenen belgelerle, 16 Kasım - 4 

Aralık 2015 tarihleri (saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul‘un Ankara‘daki merkezine elden veya 

posta yoluyla baĢvurulması gerekmektedir. Ġstenilen belgelerin en geç son baĢvuru günü saat 

17:30‘a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. BaĢvuru süresi içerisinde yapılmayan baĢvurular ile 

postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

―BaĢvuru Formu‖ Kurul‘un aĢağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya 

internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir. 

BAġVURU BELGELERĠ 

1) Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresindeki 

internet sayfasından temin edilecek 4 sayfadan oluĢan baĢvuru formu (BaĢvuru formu eksiksiz 

doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıĢtırılmalıdır.) 

2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (YurtdıĢındaki üniversitelerden mezun olan adaylar 

için denklik belgesi ile birlikte) 

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi 

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf 

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu (Ankara) tarafından 

tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan baĢvurular ile Ģartları uymadığı halde 

yapılan baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SINAVA ÇAĞRI 

Kurula yapılan baĢvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarıĢma 

sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav baĢlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. YarıĢma sınavına kabul edilecek 

adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava 

GiriĢ Belgeleri 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde saat 17:30‘a kadar adaylara elden verilecektir. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiĢ olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 

sınava katılma Ģartlarını taĢımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir Ģekilde 

gerçeği sakladığı belirlenenler yarıĢma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiĢ olanların 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kiĢiler, hiçbir hak talep edemezler ve 

haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

Yazılı mesleki sınav Ġngilizce olarak aĢağıdaki konulardan test usulü kullanılarak 

yapılacaktır 

Yazılım GeliĢtirme Kavramları ve Mimarisi 

Programlama Dilleri 

Algoritmalar ve Veri Yapıları 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 

Özdevinirler Kuramı ve Biçimsel Diller 

Sistem Mimarisi 

ĠĢletim Sistemleri 

Sayısal Mantık Tasarımı 

Bilgisayar Ağları ve Ġnternet Teknolojisi 

Bilgi Güvenliği Kavramları 
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DEĞERLENDĠRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Yazılı sınavda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. BaĢarılı sayılmak için, 

yazılı sınav puanının 70‘den aĢağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda yetmiĢ puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baĢlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.  

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.  

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.  

GiriĢ sınavı baĢarı puanı, sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. 

BaĢarı puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların 

adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda baĢarılı olmak Ģartıyla, atama yapılacak kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın 

isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde 

ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. 

Sınavda baĢarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Ġtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beĢ 

iĢ günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve baĢlamayan 

adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.  

SERMAYE PĠYASASI KURULU 

ANKARA MERKEZĠ ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 

EskiĢehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 

06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 ġiĢli/ĠSTANBUL 

Ġrtibat Tel: (0312) 292 89 98 Ġrtibat Tel: (0212) 334 55 00 

ĠNTERNET ADRESĠ: http://www.spk.gov.tr 9947/2/1-1 
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Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi için aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

uyarınca ‗‘Öğretim Üyesi‘‘ alınacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri 

Doçentlik için: 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ diğer öğrenim belgelerini, 

özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını ekleyerek dört 

takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 

BaĢvuru Süresi: Ġlgililerin 9 Kasım 2015 - 23 Kasım 2015 saat: 17:00 ye kadar 

Üniversitemizin Ankara Cad. No: 45 35100 Bornova/ĠZMĠR adresine Ģahsen baĢvurmaları 

gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir 

pozisyon için baĢvuru yapılacaktır. 

 

ġĠFA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ĠLANI 

Birimi Bölümü/Programı ABD/Alanı Unvanı Adet Özel KoĢul 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Doçent 1 

Elektrofizyoloji (EPS) ve Ventriküler 

TaĢikardi (VT) Atriyal Fibrilasyon 

(AF) Uygulamalarında tecrübeli 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doçent 1 

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak, 

Mekanik ventilasyona bağlı preterm 

bebeklerde SIMV ve PSV+VG 

modlarını karĢılaĢtıran bilimsel 

çalıĢmasının bulunması, 

 9955/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/07/2015 tarih ve 373 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 13/10/2015 tarih ve 2037 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, imarın 45280 ada 16 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 09 /11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9896/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 430 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 1978 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 46669 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 09/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9895/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 432 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 1984 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 29,30,31,32 sayılı adaların bir kısmına iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 09 /11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9894/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.medipol.edu.tr den ulaĢılabilir. 

BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır. 

Fakülte/Enstitü / 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı / 

Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Eczacılık 

Fakültesi  

Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü 

Farmasötik 

Toksikoloji  

Anabilim Dalı 

Farmakoloji-

Toksikoloji Doktorası 

yapmıĢ olmak  

1 Prof.Dr. 

 9966/1-1 

—— • —— 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ĠLANI ĠPTALĠ 

27.10.2015 tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete'de sehven yayımlanan Öğretim Üyesi 

Ġlanındaki 2 sıra sayılı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü, 

Uluslararası ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı, ―Uluslararası iliĢkiler alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ olmak; Uluslararası göç ve Diaspora konuları üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak‖ nitelikli 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu iptal edilmiĢtir. 9977/1-1 

—— • —— 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 

EKĠM 2015 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL, SÖZLEġMESĠ  

FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR 

 BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESĠH 

TARĠHĠ 

FESĠH 

GEREKÇESĠ 

MAK AKARYAKIT PETROL ÜRÜN. 

SATIġ TAġ. TURĠZM ĠNġ. TĠC. LTD. 

ġTĠ. BODRUM ġUBESĠ 

TS 11939 09-HYB-614 27.10.2015 
TALĠMATA 

AYKIRILIK 

JANPA PETROL VE TÜTÜN 

ÜRÜNLERĠ GIDA TURĠZM NAKLĠYE 

OTOMOTĠV PAZARLAMA DAĞITIM 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

TS 11939 09-HYB-750 27.10.2015 
TALĠMATA 

AYKIRILIK 

AYSAN AKARYAKIT ÖZEL EĞĠTĠM 

HĠZMETLERĠ ĠNġAAT TURĠZM 

GIDA SANAYĠ VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

TS 11939 

TS 12663 
09-HYB-376 08.10.2015 

FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

PRO-TEM TURĠZM OTOMOTĠV VE 

TEMĠZLĠK TĠC. 
TS 13111 09-HYB-675 27.10.2015 

FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

 9959/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Serik Ġlçesi, Serik (mülga Kadriye) Belediyesi, 1503 parsel üzerindeki 716612 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 

kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.ġ. tarafından, Ankara 

2. Ġdare Mahkemesinin 2015/1601 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, 

15.09.2015 tarihli ve E.2015/1601 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Adalya Yapı Denetim A.ġ. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢleminin 

yürütülmesi 02.11.2015 tarihli ve 29396 sayılı Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 9956/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzun taĢra teĢkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine 

göre istihdam edilmek üzere; 

AĢağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 98 (doksan sekiz) adet Mühendis 

kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 

puana sahip olanlar arasından, ―07.09.2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 

DSĠ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği‖ çerçevesinde yapılacak sözlü-uygulamalı sınav 

neticesinde atama yapılacaktır. 

1 - ATAMA YAPILACAK ĠL, KADRO ADEDĠ VE MEZUNĠYET ġARTI 

A) Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği 
 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 MARDĠN (DARGEÇĠT) 3 

2 ARTVĠN 1 

TOPLAM 4 
 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği(tercih 

kodu:3160), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (tercih kodu:3162) bölümlerinden mezun olmak 

Ģartı aranacaktır. 

B) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik 

Mühendisliği 

 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 
Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 BURSA 1 

2 BĠLECĠK  1 

3 KIRIKKALE 1 

4 EDĠRNE 1 

5 ġANLIURFA  1 

6 MARDĠN (DARGEÇĠT) 3 

7 ISPARTA 1 

8 AFYONKARAHĠSAR 1 

9 SĠVAS 1 

10 KASTAMONU 1 

11 KARABÜK 1 

12 KARS 1 

13 ARDAHAN 1 

14 BALIKESĠR 1 

15 ARTVĠN 3 

TOPLAM 19 
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Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği (tercih 

kodu:8324) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (tercih kodu:3233) veya Geomatik 

Mühendisliği (tercih kodu:9034) bölümlerinden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

C) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği 

 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 MARDĠN (DARGEÇĠT) 1 

2 VAN 1 

3 KASTAMONU 1 

4 KARABÜK 1 

5 BARTIN 1 

6 ARTVĠN 2 

TOPLAM 7 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği (tercih 

kodu:6235) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (tercih kodu:3206) bölümlerinden mezun olmak Ģartı 

aranacaktır 

Ç) Çevre Mühendisliği 

 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 SĠVAS 1 

1 ARTVĠN 1 

TOPLAM 2 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği (tercih 

kodu:3142) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

D) Maden Mühendisliği 

 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 SĠVAS 1 

TOPLAM 1 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği (tercih 

kodu:3251) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 
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E) Makina Mühendisliği 

 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 BĠLECĠK 1 

2 DÜZCE 1 

3 KIRIKKALE 1 

4 AĞRI 1 

5 SĠĠRT 1 

6 MARDĠN (DARGEÇĠT) 3 

7 VAN 1 

8 KARS 1 

9 ARDAHAN 1 

10 ARTVĠN 1 

TOPLAM 12 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği (tercih 

kodu:3252) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

F) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği 

 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis 

Kadrosu  

1 EDĠRNE 1 

2 MARDĠN (DARGEÇĠT) 1 

3 SĠVAS 1 

4 KASTAMONU 1 

5 KARS 1 

6 BALIKESĠR 1 

7 ARTVĠN 1 

TOPLAM 7 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği 

programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (tercih kodu:3384) veya Tarım Ekonomisi (tercih 

kodu:3382) alt programlarından mezun olmak veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim 

kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (tercih kodu:9114) bölümünden mezun olmak Ģartı 

aranacaktır. 
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G) Meteoroloji Mühendisliği 

 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu  

1 KASTAMONU 1 

TOPLAM 1 
 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji Mühendisliği 

(tercih kodu:6262) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

H) ĠnĢaat Mühendisliği 
 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama  

Yapılacak 

Mühendis Kadrosu 

1 UġAK 1 

2 BĠLECĠK 1 

3 DÜZCE 1 

4 ERZURUM 2 

5 BĠNGÖL 1 

6 EDĠRNE 1 

7 KIRKLARELĠ 1 

8 TEKĠRDAĞ 1 

9 TEKĠRDAĞ (ĠPSALA) 1 

10 KAYSERĠ 2 

11 YOZGAT 1 

12 ġANLIURFA 1 

13 MARDĠN (DARGEÇĠT) 1 

14 VAN 4 

15 BĠTLĠS 1  

16 ISPARTA 2 

17 BURDUR 1 

18 SĠVAS  2 

19 KAHRAMANMARAġ 1 

20 AYDIN  2 

21 GĠRESUN 1 

22 KASTAMONU 3 

23 KARABÜK 1 

24 BARTIN 1 

25 KARS  3 

26 IĞDIR 1 

27 ARDAHAN 2 

28 BALIKESĠR  2 

29 ARTVĠN 3 

TOPLAM 45 



9 Kasım 2015 – Sayı : 29527 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının ĠnĢaat Mühendisliği (tercih 

kodu:3221) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

2 - ADAYLARDA ARANILAN ġARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 

puana sahip olmak. 

c) Yurdun her yerinde ve arazi Ģartlarında görev yapabilecek sağlık Ģartlarını taĢımak. 

3 - BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

BaĢvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet 

Su ĠĢleri Sınav BaĢvuru Formu‘ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü-uygulamalı sınava 

girmeye hak kazanan adaylar baĢvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe 

göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. 

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branĢındaki il sayısı kadar tercih 

yapabilecektir.  

BaĢvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından Ģahsen veya posta ile yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

4 - BAġVURU TARĠHĠ 

BaĢvurular; 30 Kasım 2015 tarihinde baĢlayacak, 06 Aralık 2015 tarihi saat 24.00 de sona 

erecektir. 

5 - BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuruda bulunan ve baĢvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 

puanından baĢlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki 

adayla eĢit puan alanlar dâhil) sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.  

6 - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

Sözlü-uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve 

saati ile ilgili bilgiler 09 Aralık 2015 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

7 - GĠRĠġ SINAVI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar baĢvuruda bulunurken çıktısını 

aldıkları Devlet Su ĠĢleri Sınav BaĢvuru Formunu imzalı olarak aĢağıdaki belgelerle birlikte en 

geç 17 Aralık 2015 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı‘nda olacak 

Ģekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim 

Dairesi BaĢkanlığı‘na elden teslim edeceklerdir. 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında 

tamamlamıĢ olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf. 

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 

17 Aralık 2015 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baĢvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

8 - GĠRĠġ SINAVI KONULARI 

GiriĢ sınavı sözlü-uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar; 

a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları, 
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, 

d) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü-uygulamalı sınavda 

yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır. 

9 - DEĞERLENDĠRME 

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü-

uygulamalı sınav puanı tespit edilir.  

Adayların, sözlü-uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas 

alınarak belirlenen baĢarı puanına göre nihai baĢarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde 

sıralama yapılırken, adayların baĢarı puanının eĢit olması halinde, sözlü-uygulamalı sınav puanı 

yüksek olan adaya, sözlü-uygulamalı sınav puanının eĢit olması durumunda ise KPSSP3 puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

GiriĢ sınavı sonuçları, baĢarı puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle baĢarı puanına 

göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir. 

GiriĢ Sınavında baĢarılı olup göreve baĢlamayanlar ile göreve baĢlayanlardan çeĢitli 

sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle GiriĢ 

Sınavı yedek listesindeki baĢarı sırası dikkate alınarak atama yapılır. 

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

BaĢarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kiĢilere de yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Adaylar, baĢarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beĢ gün içinde Sınav Komisyonuna 

yazılı olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 

yedi iĢ günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir. 

11 - DĠĞER HUSUSLAR 

Asıl listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. 

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan 

veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları 

kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek 

listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

Atanılan yerde beĢ yıl süreyle çalıĢılması zorunludur.  

Sınavı kazananlardan, GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Ġlan olunur. 9978/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Üniversitemize Hukuk MüĢavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ―Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, 

hazırlanan ―Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı 

yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

 

MÜRACAATTA ĠSTENĠLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

BAġVURU ġARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

2. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 

puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan 

almak, 

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu‘nca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki 

Yükseköğretim Kurumlarından mezun 

olmak, 

4. Son baĢvuru tarihi itibariyle Avukatlık 

ruhsatnamesine sahip olmak. 

1. BaĢvuru Formu, (www.kastamonu.edu.tr - 

Personel Dairesi BaĢkanlığı web sitesinden 

temin edilebilecektir.) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı 

örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı 

örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf, 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar 

çıktısı, 

5. ÖzgeçmiĢ (varsa deneyimi belgelendirmek 

amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan 

alınacak resmi belge) 

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

SINAV KONULARI BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

• Anayasa Hukuku 

• Medeni Hukuk 

• Borçlar Hukuku 

• Ticaret Hukuku 

• Medeni Usul Hukuku 

• Ġcra ve Ġflas Hukuku 

• Ġdare Hukuku 

• Ġdari Yargılama Hukuku 

• Ceza Hukuku 

• Ceza Usul Hukuku 

• ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

• 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve Ġlgili 

Mevzuat 

BaĢvurular Ģahsen veya posta yoluyla 

Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına 

yapılacak olup, postada yaĢanabilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

YAZILI SINAV YERĠ VE TARĠHĠ 

Turizm Fakültesi Dekanlığı - 104 No‘lu 

Derslik - 09.12.2015 - Saat 14:00 

SINAV TAKVĠMĠ 

ĠLAN BAġLANGIÇ TARĠHĠ 09.11.2015 ĠLAN SON BAġVURU TARĠHĠ 19.11.2015 

BAġVURU DEĞERLENDĠRME 

SONUÇ AÇIKLAMA TARĠHĠ 
27.11.2015 

YAZILI SINAV SONUÇ 

AÇIKLAMA TARĠHĠ 
11.12.2015 

KADRO BĠLGĠLERĠ 

Unvan Sınıf Adedi Derece 

Avukat AH 1 6 

 9887/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5854-1 Karar Tarihi: 05/11/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/11/2015 tarihli toplantısında; CLK Çamlıbel 

Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.‘nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği 

ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satıĢ hizmeti yatırım planının aĢağıdaki Ģekilde 

revize edilmesine, 
 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına ĠliĢkin Veriler 

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak 

gösterilmiĢtir. 

Perakende SatıĢ Hizmeti Faaliyetine ĠliĢkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 

Hesaplaması  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Düzenlemeye Esas Yatırım 

Harcamaları 
1.970.617 1.970.617 370.617 1.141.048 7.663.339 

karar verilmiĢtir. 9969/1/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5854-2   Karar Tarihi: 05/11/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/11/2015 tarihli toplantısında; YeĢilırmak 

Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.‘nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği 

ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satıĢ hizmeti yatırım planının aĢağıdaki Ģekilde 

revize edilmesine, 
 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına ĠliĢkin Veriler 

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak 

gösterilmiĢtir. 

Perakende SatıĢ Hizmeti Faaliyetine ĠliĢkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 

Hesaplaması  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Düzenlemeye Esas 

Yatırım Harcamaları 
4.041.400 4.041.400 4.041.400 4.041.400 12.918.560 

karar verilmiĢtir. 9969/2/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5838-4  Karar Tarihi: 22/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;  

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.‘nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 

2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satıĢ hizmeti yatırım 

planının aĢağıdaki Ģekilde revize edilmesine, 
 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına ĠliĢkin Veriler 

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak 

gösterilmiĢtir. 

Perakende SatıĢ Hizmeti Faaliyetine ĠliĢkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 

Hesaplaması  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Düzenlemeye Esas 

Yatırım Harcamaları 

10.541.905 10.541.905 5.270.952 5.270.952 23.994.525 

karar verilmiĢtir. 9967/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5838-5  Karar Tarihi: 22/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;  

Kayseri Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.‘nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı 

için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satıĢ hizmeti yatırım planının 

aĢağıdaki Ģekilde revize edilmesine, 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına ĠliĢkin Veriler 

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak 

gösterilmiĢtir. 

Perakende SatıĢ Hizmeti Faaliyetine ĠliĢkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 

Hesaplaması 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Düzenlemeye Esas 

Yatırım Harcamaları 
1.447.509 1.447.509 947.509 1.397.509 4.771.252 

karar verilmiĢtir. 9967/2/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5838-6  Karar Tarihi: 22/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;  

CLK Uludağ Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.‘nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 

2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satıĢ hizmeti yatırım 

planının aĢağıdaki Ģekilde revize edilmesine, 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına ĠliĢkin Veriler 

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak 

gösterilmiĢtir. 

Perakende SatıĢ Hizmeti Faaliyetine ĠliĢkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 

Hesaplaması 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Düzenlemeye Esas 

Yatırım Harcamaları 
6.391.864 6.391.864 2.736.864 2.736.864 10.099.655 

karar verilmiĢtir. 9967/3/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5838-7  Karar Tarihi: 22/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;  

Sakarya EDAġ‘ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teĢkil eden "Elektrik 

Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve 

GerçekleĢmesinin Ġzlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in 2015 yılı itibariyle geçerli 

olmak üzere aĢağıdaki gibi revize edilmesine, 
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karar verilmiĢtir. 9967/3/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9974/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9975/1-1 
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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

— Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

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. 


