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BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1070                                                             Karar Tarihi: 6.9.2014 

Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.9.2014 tarihli 136’ncı Birleşiminde yapılan güven

oylamasında, (133) ret oyuna karşı (306) kabul oyuyla güvenoyu almıştır. 

BAŞBAKAN SAYIN AHMET DAVUTOĞLU

TARAFINDAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE SUNULAN

62.

HÜKÜMET PROGRAMI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN 

İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK

BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN

ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle

Mücadelede Görev Alan Personelin Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan

Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avu-

katların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi ve (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar

Yardımcısının başkanlığında, Maliye Başkanı, Personel Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar

Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin bağlı bulunduğu

Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,”

“b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı başkanlığında, Harekât Başkanı,

Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Maliye Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Adli

Müşavirden,”

“(2) Komisyonun sekreterya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığında Personel Başkan-

lığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince, diğerlerinde Personel Başkan-

lıklarınca yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/1/2008 26768

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2014 28948
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİ, AMBALAJLANMASI

VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sarmalık

Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkila-

tındaki mühendis kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınav-

larının şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki

mühendis kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Devlet Su İşleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş Sınavı: Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuç-

larına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı

ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,
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ç) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

e) Sınav Komisyonu: Mühendislik Sınav Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendire-

ceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel ve Eğitim Daire Başkanı

yer almak kaydıyla ana hizmet birimlerinin daire başkanları ile bölge müdürleri arasından

Genel Müdür tarafından belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ay-

rıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve

asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler

tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-

rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)

kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan

üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-

lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

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

sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte

belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlüğe ait mühendis kadrolarına Giriş Sınavı ile atama ya-

pılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zaman-

larda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı

veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve ku-

ruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın

yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.
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Giriş sınavı duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, baş-

vuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı,

sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî

Gazete ile Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve

Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle

duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları

gerekir;

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

taşımak,

b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt

dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyu-

rusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden  mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş

Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük

internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;

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

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

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğün

merkez ve taşra teşkilatınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda

belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki ge-

cikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baş-

vurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel ve Eğitim

Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
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Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre

içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit

edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye

alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek

puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katını geçmemek

üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı

puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile

sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek

suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,

Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri

halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 12 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde soruların tamamı

Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3)Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

ların; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en

yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katı kadar adayın

isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek

Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mü-

dürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

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

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere top-

lam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen pu-

anlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik

ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en

az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; Giriş Sınavının yazılı ve sözlü sınav olarak iki

aşamalı yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3 pua-

nının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu; Giriş Sınavının sadece sözlü sınav

olarak yapılması halinde ise, sözlü sınav notu ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalamasını esas

alarak nihai başarı listesini hazırlar. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların

Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapıl-

mış ise, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı

yüksek olan adaya; Giriş Sınavı sadece sözlü olarak yapılmış ise, sözlü sınavı notu yüksek olan

adaya, sözlü sınav notunun eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik

tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına

gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir.

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Ko-

misyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren

yedi iş günü içinde ve yapılacak sözlü sınav var ise sınav tarihinden önce incelenerek karara

bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar

için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından

daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar

için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları

yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel ve

Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mühendis Kadrosuna Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 18 – (1) Mühendis kadrosuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı

olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
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b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyan,

d) Mal bildirimi.

Mühendis kadrosuna atanma

MADDE 19 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde

mühendis kadrolarına atanma işlemleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan mühendislerin görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli

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

Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Bildirim

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

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-

kında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde de-
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ğiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı

alt bent eklenmiş, aynı bentteki diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiş ve ikinci fıkranın

(ç) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Şube müdürü, işletme müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü,

fidanlık müdürü, başmühendis,”

“2) Yedek parça depo müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı, işletme müdür yar-

dımcısı,”

“3) İşletmeler saymanı, sayman, ayniyat saymanı”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi

eklenmiştir.

“c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak

üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi, mevcut (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

(g) bendi eklenmiş ve diğer bentler bunlara göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin birinci

fıkrasının mevcut (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile mevcut (f) bendinin (2) numaralı alt

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel müdürlük hizmet birimlerinde işletme mü-

dür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,”

“g) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmü-

hendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5

yıl çalışmış olmak,”

“2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde işletme mü-

dür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,”

“2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde şef, baş-

mühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en

az 5 yıl çalışmış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle ve ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
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“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki

veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava

ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “sözlü

sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on iş

günü” ibaresi “5 iş günü” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “başarı

puanlarına” ibaresi “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasına” şeklinde ve

ikinci fıkrasında yer alan  “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Sınav ilanı yapılıp müracaatları alınan ancak henüz yazılı

sınavı yapılmayan görevde yükselme sınavlarında da bu Yönetmeliğin 14 üncü, 15 inci ve 17 nci

maddeleri uyarınca sınav süreci devam ettirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME BELGELENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi-

nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/12/2013 28847
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belge-

lendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,

bunların 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) Merkez (ÖDBM): Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve

değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme

ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile

özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme semi-

nerleri, belgelendirmeye (sertifika, katılım belgesi vb.) yönelik programlar düzenlemek, sosyal

bilim alanı ile ilgili ölçme araçları geliştirmek ve eğitim bilimleri alanıyla ilgili araştırmalar

yapmak, ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ölçme uygulamaları

gerçekleştirmek, kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek,

yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde sınav hizmeti vermek,

b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlen-

dirme konusunda danışmanlık, eğitim, sınav ve belgelendirmeye yönelik hizmet vermek,

c) Sosyal bilimler alanının sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu

gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
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ç) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araş-

tırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını

planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

d) Uluslararası ve ulusal düzeyde farklı amaçlar için sınavlar düzenlemek, bu yolla eği-

tim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar

düzenlemek,

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili

rapor, bülten, proje, kitap, dergi vb. yayınlar yapmak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda telif ve çeviri yapmak ve yaptırmak,

ğ) Faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, tanıtılması,

pazarlanması ve satışını yapmak,

h) Kamu ve özel sektör ile Üniversitenin çeşitli birimlerinin talep ettiği ölçme araçlarını

geliştirmek, uygulamak ve raporlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite

öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-

törün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye

seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Ge-

rekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim

Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama, eğitim programı ve belgelen-

dirmeye yönelik uygulamalara ilişkin çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Yönetim Kurulunca sunulan önerilerin yaşama geçmesi için gerekli kararların alın-

masını sağlamak,

c) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sanko Üniversitesinden:

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sanko Üniversitesi birimlerinde yürütülen

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanko Üniversitesinin akademik birimlerinde yürü-

tülen önlisans ve lisans düzeyindeki 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 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

b) Birim: Sanko Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, enstitü ve meslek yüksekokulla-

rını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanını,

d) Müdür: Üniversitenin enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Sanko Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Sanko Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Sanko Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Sanko Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili alt kurulların önerisi,

Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile programlarda tamamen veya %30’dan

az olmamak koşuluyla kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Kontenjanlar

MADDE 6 – (1) Her akademik yılın bahar yarıyılı içerisinde, Üniversitenin birimlerine

ait öğrenci kontenjanları, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine, Senato ve Mütevelli

Heyet tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından belirlenen esaslara göre yapılır.
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Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum

dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından

belirlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha ön-

ce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları diploma programındaki

hangi derslere karşılık geleceği ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) İlgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına

sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, lisans diploma programlarında

verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı

oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge diploma

veya derecelendirme değildir. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim

ücretini öderler.

Öğretim ücreti

MADDE 10 – (1) Öğretim ücretleri ve ödeme şekilleri, her akademik yılın başında,

Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve kayıt sırasında, belirlenen esaslar dikkate alınır. Burslu

öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilen-

mez.

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 11 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilân edi-

len tarihler arasında, Rektörlük tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üni-

versite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak,

adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi

içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(3) Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işlemi, geçerli mazereti olan öğrencinin

noter onaylı vekâletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde

kayıt işlemini yapmayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir.

Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği dersler için ek-

leme veya silme yapabilirler. Mazeretleri ilgili birimlerce kabul edilen öğrencilerin kayıtları,

en geç ders ekleme-silme süresi sonuna kadar ertelenebilir. Üst üste iki yarıyıl kaydını yenilet-

meyen öğrencilerin durumları, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
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(2) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci, ilgili birim yönetim kurulu

tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda, en erken izleyen dönem başından itibaren

kaydını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dö-

nem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödemesi

ve Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresine sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 13 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci dilekçe ile dekanlık veya müdürlüğe

başvurur. İlgili birim yönetim kurulunda kaydı silinen öğrencinin durumu Rektörlüğe bildirilir.

Bu öğrencinin, daha önce ödemiş olduğu öğrenim ücretinin iadesini talep edebilmesi için, her

eğitim-öğretim döneminin ilk bir ayı içerisinde talebini ilgili birim yönetim kuruluna beyan

etmesi gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Danışmanlık

MADDE 14 – (1) Her öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını yaptırdıktan sonra danışman

atanır. Danışmanın görevi; öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, öğreniminin de-

vamında izleyeceği diploma alanını bilinçli olarak seçmesi konusunda yol göstermek, akademik

durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-silme, ders saydırma ve dersten çekilme işlemlerinde

mezuniyete kadar rehberlik etmektir.

Derslerden muafiyet

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından

veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak

için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, ge-

rekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının da görüşü alınarak ilgili birim yönetim ku-

rulu tarafından belirlenir.

Türkçe hazırlık eğitimi

MADDE 16 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun

belirlediği koşulları sağlayarak yeterli görülen yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eği-

tim-öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan

veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi

MADDE 17 – (1) Yabancı dil eğitimi, Senatoca karar verilip Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanan programlar için zorunludur.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı dil dersleri hak-

kında, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.
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Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 18 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki

fakülteler ve yüksekokullarda eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme

kredi sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Senato

kararı ile, bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az

on dört haftadır (70 iş günü). Bunlara ilave olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz

kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi üzerine, Senato

kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mev-

zuatta belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan

öğrencilerin cezalı oldukları süreler, öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz konusu sü-

reler için de öğretim ücreti öderler.

(2) Öğrencilerin eğitim-öğretim programını tamamlama süreleri 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirilir.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara; talep etmeleri du-

rumunda, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini

Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-

sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak meslek yüksekokul-

larının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilirler.

Ders programları

MADDE 20 – (1) Lisans ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler; her

dönem başında, her bir lisans diploma programı için dekan tarafından görevlendirilen program

koordinatörlerinin, yapılacak değişikliklerin öğrencinin programını nasıl etkileyeceğine ve

daha önce alınan derslerin denkliğine yönelik önerileri dikkate alınarak, ilgili birim yönetim

kurulu tarafından belirlenir.

Ders programlarının tespit edilmesi

MADDE 21 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin adları, varsa

ön koşulları, verileceği yıllar, amaç ve öğrenim çıktıları, ders kredileri ile ilgili konular, aka-

demik takvime uygun olarak, ilgili birim yönetim kurulu veya yüksekokul kurullarınca belir-

lenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara göre ya-

pılır.

Çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 22 – (1) Kayıtlı olduğu ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kri-

terlere uygunluk gösteren öğrencilere yan dal lisans programına devam etme hakkı verilir. Bu

programlar hakkında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Ders alma ve dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her ya-

rıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri

almakla yükümlüdürler. Ancak, eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu ders alınabilir. De-

vamsızlığa yol açacak şekilde, haftalık ders programındaki diğer derslerle çakışan derslere

kayıt yapılmaz.

(2) Öğrenciler, akademik takvimle belirlenen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları

halinde, danışmanlarının uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı oldukları ders-

lerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden çe-

kilemez.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin

yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kal-

dırılan derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için, gerekli AKTS krediyi

tamamlamak üzere, bunlar yerine başka dersleri alırlar.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerin alınması; öğrencinin

gerekçeli açıklamasına dayanılarak, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alır.

(5) Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim yapılan programlarında yer alan ders,

uygulama ve stajlar ilgili fakülte ya da yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla

belirlenir. İlgili kurulun önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini karar-

laştırabilir. Tıp fakültesinde bütünleşik ve karma eğitim uygulanabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Eğitim ve öğretim programında yer alan derslere ve stajlara devam

zorunludur. Öğrenciler kuramsal (teorik) derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar dersle-

rinin %80’ine katılmak zorundadır. Aksi takdirde, o dersin final sınavına alınmaz ve o dersten

başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final

dönemi başlangıcından en az üç gün önce, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından

ilân edilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse devam zorunluluğunu ortadan kaldır-

maz. Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınavlara, ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği ve

Üniversite Senatosu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda girmek zorundadırlar.

(2) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı

ve tek ders sınavı ile, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senatoca kabul edilen

sınavlardan oluşur.

(3) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile

istenecek diğer belgeleri, yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde, sınavları ge-

çersiz sayılır. Gerek görülen hallerde cumartesi günleri de sınav yapılabilir. Bir öğrencinin, ko-

şullarını yerine getirmediği bir sınava girmesi durumunda, aldığı not, ilan edilmiş olsa da ge-

çersiz sayılır.
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(4) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına

ilişkin bilgiler, dönem başında belirlenir ve öğrencilere bildirilir.

(5) Final ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 26 – (1) Başarı durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki tabloda verilen

100 üzerinden değerlendirilen harfli başarı notları kullanılır.

Başarı notu Katsayı aralığı Gösterilen eş değer puan AKTS notu Anlamı

AA 3.66 – 4.0 92-100 A Mükemmel

BA 3.32 - 3.62 84-91 B Çok iyi

BB 2.98 - 3.28 76-83 C İyi

CB 2.63 - 2.93 68-75 D Orta

CC 2.29 - 2.59 60-67 E Geçer

FF 0.00 59 ve altı F Başarısız

(2) 100’lük sistemdeki notların 4’lük sisteme dönüşümünde Yükseköğretim Kurulu

4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları listesi esas alınır. Öğrencinin 100 üze-

rinden aldığı notun, en düşük dörtlük sistemdeki karşılığı kullanılır.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) S: Yeterli.

b) U: Yetersiz.

c) M: Muaf.

ç) NI: Katılmamıştır.

d) NA: Devamsız.

(4) Bunlardan;

a) Öğretim programlarında bulunan kredili veya kredisiz derslerden, lisans programına

hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan

derslerden başarılı olan öğrencilere (S) notu; başarısız olan öğrencilere (U) notu verilir.

b) (M) notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı

sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. (M) notu ortalamaya katılmaz.

c) (NI) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri ta-

nımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkrip-

tinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili derslere dahil edil-

mez. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz.

ç) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine

getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF)

notu işlemi görür.

(5) Senato kararları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan diğer not tanımlamaları yapılır.
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Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 27 – (1) (M) notu hariç, bir dersin başarı notu; ilgili birim yönetim kurulu ta-

rafından belirlenen o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje,

seminer, devam, laboratuvar, bakım planı, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve final/bü-

tünleme sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir.

Not ortalaması

MADDE 28 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu; o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not

katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; bir öğrencinin

belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları topla-

mının, alınan derslerin kredi değerleri AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin programında olan zorunlu, seç-

meli ve ortak zorunlu tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri

AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Tekrar edilen veya not yükseltmek için alı-

nan derslerde, önceki not ne olursa olsun, son alınan not geçerli olup, bu not hesaplamaya ka-

tılır.

(3) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki ha-

neye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise,

ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Öğrencilerin başarı durumları

MADDE 29 – (1) Kayıtlı olduğu program için gerekli olan krediyi tamamlayarak tüm

derslerden başarılı olmak kaydıyla öğrenci, mezuniyet hakkı elde eder. Ağırlıklı genel not or-

talaması 3.32-3.62 arasında olup, disiplin cezası almamış öğrenciler onur öğrencisi, 3.63-4.00

arasında olan öğrenciler, yüksek onur öğrencisi sayılır.

(2) Başarı notu, 100 tam puan üzerinden en az 60 puandır.

(3) Bir dersten (S), (M), (CC) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır.

Herhangi bir dersten, (FF), (U), (NA) notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersi zo-

runlu olarak tekrarlar.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 30 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. İlgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından, sınav sonuçlarında veya notlarda

maddi hata olduğu, ilgili dekanlığa veya müdürlüğe verilecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir.

(2) Başvuruların, sınav sonuçlarının usulüne uygun olarak ilanından sonraki beş iş günü

içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili birim yönetim kurullarınca başvuru tarihinden sonra

yapılacak ilk oturumda sonuçlandırılır. Koordinatörlüklere bağlı olarak sürdürülen dersler, ilgili

koordinatörlüklerin onayı ile sonuçlandırılır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 31 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

bir öğrenciye, o sınavda sıfır verilir. Bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri uygulanır. Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret ve mazaret sına-

vına girebilmek için gerekçe oluşturmaz.
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Stajlar

MADDE 32 – (1) Eğitim-öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fa-

kültelerde stajlar, ilgili kurullarca belirlenecek esaslara göre yapılır. Stajların 2547 sayılı Ka-

nunda belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama

yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun

olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet, Kayıt Silme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma, İzinler

Diploma verilme şartı

MADDE 33 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları

ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya

hak kazanırlar. Bununla birlikte, bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim

programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı veya yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS

kredisi almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, geçici me-

zuniyet belgesi, mezuniyet not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar, Senato tarafından

belirlenir.

Önlisans diploması

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık önlisans

programlarını tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Talep edilmesi halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması

Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak; herhangi bir lisans programına kayıtlı olup herhangi bir sebeple öğrenimini tamamla-

mamış veya tamamlayamamış öğrencilere önlisans diploması verilir.

Lisans diploması

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz

yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması

MADDE 36 – (1) Diplomanın kaybı halinde, ulusal bir gazetede ilan verilmesi, gereken

ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla, bir defaya mahsus olmak

üzere, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda diploma üzerinde kayıp nedeniyle düzenlendiğine

ilişkin ibare yer alır.

Kayıt dondurma

MADDE 37 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı ve bu nedenlerin belgelendirilmesi

hâlinde, öğrencinin veya vekilinin, ilgili dekanlık ya da müdürlüğe yazılı olarak başvurusu

üzerine kayıt yapılarak/yenilenerek dondurulmak sureti ile bir veya iki yarıyıl izin verilebilir.

Bu izin talebi gerekçeler ve belgeler dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından değer-
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lendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için, hazırlık

sınıfı koordinatörlüklerinin görüşü alınır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve tüm

öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri; zorunlu nedenler

dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, her yarıyıl, ders ekleme-silme süresinin son gününe

kadar yapılır.

(3) Kayıt dondurma işlemini gerçekleştiren öğrenci, o yıl belirlenmiş olan eğitim-öğretim

ücretinin %60 oranını ödemekle yükümlüdür.

Askerlik amaçlı izin

MADDE 38 – (1) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan

öğrenciler, kayıtlarını dondurmak şartı ile, bu hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre

için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, askerlik hizmetinin bitimini izleyen eğitim-öğretim yılında,

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

Öğrenci o yıl belirlenmiş olan eğitim-öğretim ücretinin %60 oranını ödemekle yükümlüdür.

Eğitim amaçlı izin

MADDE 39 – (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya

burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırma gibi imkânların doğması

durumunda, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile, en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu

izinler, öğretim süresine dahil olup, bu konudaki başvuruların, ders ekleme-silme süresinin so-

nuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler, öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlü-

dürler.

Diğer izinler

MADDE 40 – (1) Hastalık izni çerçevesinde öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde

ortaya çıkan sağlık mazeretlerini, herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alacakları bir rapor

ile belgelendirmeleri ve bunu sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, Sosyal ve Kurumsal

Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Sağlık mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca

kabul edilen öğrenciler, mazeret sınavlarına girebilirler. Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler,

sınav haklarını aynı yarıyıl içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve

saatte kullanmalıdırlar. Mazeret sınavlarının ikinci bir hakkı yoktur. Bu maddede belirtilenler

dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam ede-

mezler ve sınavlara giremezler. Bu öğrenciler, öğretim ücretlerinin tamamını öderler.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve

sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Senato kararı ile derslerden ve sınavlardan

izinli sayılır. Bu öğrenciler, o dönemde giremedikleri sınavlardan, mazeret sınavına alınırlar.

Bu öğrenciler, öğretim ücretlerinin tamamını öderler.

(3) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali sona eren

ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler,

öğretim ücretlerinin tamamını öderler.
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İzinden dönüş

MADDE 41 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde, kayıtlarını yaptırarak, öğ-

renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve yabancı dil ha-

zırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine

devam etmek istemeleri durumunda, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvur-

maları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Durumu Olan Diploma Programları

Eğitim-öğretim ilkeleri

MADDE 42 – (1) Özel durumu olan diploma programlarının hangilerinin olduğu Se-

nato ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafın-

dan hazırlanan, eğitim-öğretim ile ilgili kararlar, Mütevelli Heyet ve Senato tarafından onay-

landıktan sonra uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belgelerin saklanması

MADDE 43 – (1) Sınav kağıtları, sınav sonuçları, not ve başarı çizelgeleri, öğrenci de-

vam çizelgeleri, izin belgeleri, sağlık raporları, askerlik-vize-öğrenci kimliği-öğrenci belgesi-

transkriptik ve benzeri her tür evrak; kendi türü için yükseköğretim üst kuruluşları ve yüksek-

öğretim kurumları saklama süreli standart dosya planında belirtilen saklama süresi kadar sak-

lanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdik-

leri adresi değiştirdikleri halde, bunu öğrenci işleri müdürlüğüne yazılı olarak bildirmemiş bu-

lunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine

tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Mütevelli Heyet, ilgili kurul veya ilgili birim

yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanko Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Semiye oğlu, 1985 Halep D.lu, 

BEŞAR HACHALİL ile Halil ve Semiye oğlu, 1983 Halep D.lu, ÖMER HACHALİL hakkında 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 
10/07/2014 tarih ve 2014/844 Esas, 2014/735 karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkında mahkumiyet 
kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7818 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Hatice oğlu, 1993 Halep 

doğumlu MAHMUT ADLBA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan 
kamu davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/787 Esas, 2014/701 Karar sayılı ilamı 
ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7819 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Vail ve Semira oğlu, 1994 Şam D.lu, AHMET 

MASRİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/788 Esas, 2014/702 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 
mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7820 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
SAYI : 2014/217-2014/865 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Faraç ve Aişe oğlu 1977 Humus D.lu Suriye 

Nüfusuna kayıtlı olan İskender Şabbut hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna 
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/06/2014 tarih ve 2014/217 
esas, 2014/865 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/11 
maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış 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. 7912 

————— 
SAYI : 2012/735-2014/944 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Huda oğlu 01/01/1989 İdlip D.lu 

Suriye Nüfusuna kayıtlı olan Mohamad Bakro hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 09/07/2014 tarih ve 
2012/735 esas, 2014/944 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3/1-2. cümle maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 100-TL adli para 
cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine 
karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından 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. 7913 

————— 
SAYI : 2014/337-2014/825 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamdo ve Amırah oğlu 1979 Hama d.lu Suriye 

Nüfusuna kayıtlı olan Khalıd Mhawes hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna 
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/06/2014 tarih ve 2014/337 
esas, 2014/825 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/18 
maddesi uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
246286 SYR plakalı aracın müsaderesine yer olmadığına karar verildiği ve araç iade kararını 
katılan idare vekili temyiz ettiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından 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. 7914 

————— 
SAYI: 2014/787-2014/784 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Fatoum oğlu 1949 Aleppo D.lu 

Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan JAMİL BARBANA hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 2011/450 
esas 2011/904 karar sayılı şartlı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın sanığın 
belirlenen şartları yerine getirmediği anlaşıldığından açıklanarak Mahkememizin 27/05/2014 tarih 
ve 2014/787 esas, 2014/784 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3/1-1. cümle maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar 
verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından 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. 7915 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNUUYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLARIN SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 946,88,-TL. ile en çok 35.400,00,-TL.arasında değişen; 
15/09/2014 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 95,00,-TL., en çok 
3.540,00,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/Van adresindeki 
ihale salonunda 16/09/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve 
söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 
26 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 8115/1-1 

—— • —— 
MÜBADELE İPTAL İLANI 

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüğümüzce 16/09/2014 günü yapılması planlanan [Mübadele] Emniyet 

Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve 
İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin İhale dokümanı başlıklı 15 ve 28. Maddeleri ile 
Antalya Emniyet Müdürlüğüne Ait Kamu Taşınır Malları Mübadele Tip Şartnamesinin Mübadele 
esnasında uyulacak esaslar başlıklı 11. Maddenin (g) bendine göre “İdare gerekçesini belirtmek 
suretiyle mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin mübadeleyi yapmama kararına itiraz 
edilemez ve mübadelenin iptal edilmesi halinde ilgililer hak talebinde bulunamazlar.” hükmü 
gereğince iptal edilmiştir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ( Güvenlik Mah. 

Vatan Bulvarı No: 33 Çallı - MURATPAŞA/ 
ANTALYA) 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (242) 343 28 03 
c) Elektronik posta adresi : 
2 - İptal edilen mübadele ilanının 
     yayımlandığı 
a) Resmi Gazetenin tarih ve sayısı 
    (yayımlanmış ise) : 29 Ağustos 2014 Cuma Sayı: 29103 
3 - Mübadele iptal tarihi : 03 Eylül 2014 Çarşamba 
4 - İptal nedeni veya nedenleri : Mübadeleye tabi mal ve malzemede artış olması ve 

yeniden değerleme yapılacağından. 
 8113/1-1 
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KAZANALTI CURÜF ÇIKARICI PALETLERİN TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
A-a) Dosya No : 2014/56 
b) Niteliği, türü ve miktarı : KAZANALTI CURÜF ÇIKARICI PALETLERİN 

TEMİNİ 2 Kalem (1500 adet) 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 60 (altmış) gündür. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 25/09/2014 Salı Günü   Saat: 14.00 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin  
    yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 
Vakıfbank Afşin Şubesi 
Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 8061/1-1 
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GAZELLİDERE, DADA, SELİMAĞA VE EMİRLER İSTASYONLARINDA FİGÜRE HALDE 
BULUNAN 110.000 M³ BALASTIN BALAST (FB.) VAGONLARINA YÜKLENMESİ 

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİDİR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/109943 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 
Gazellidere, Dada, Selimağa ve Emirler istasyonlarında Figüre Halde bulunan 110.000 m³ 

balastın balast vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre) hizmeti satın alınacaktır. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 02/10/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8063/1-1 
————— 

MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2014/109311 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Yol yenileme kapsamında Alayunt-Balıkesir Hattı 

Sindirler-Dursunbey ve Gazellidere-Nusrat İstasyonları arası muhtelif yerlerde rayların gerilimi 
(stres) alınarak uzun kaynaklı ray oluşturmak için 3.056 adet makinalı ray alın kaynağı yapılması 
hizmeti satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 18/09/2014 günü saat 15.30'a 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8062/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 2014 – Sayı : 29112 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 
22.08.2014 gün ve 2014/173 tarihli ceza kararı 
Özlem SÜYGUN - Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi Eski Memuru 
1 - 13.04.2012 tarihinde görevinize gelmediğiniz, 
2 - 28.05.2012 ve 29.05.2012 tarihinde görevinize gelmediğiniz, 
3 - 08.06.2012 tarihinde görevinize gelmediğiniz, 
4 - 14.06.2012 ve 15.06.2012 tarihinde görevinize gelmediğiniz, 
5 - 19.06.2012 tarihinde görevinize gelmediğiniz, 
6 - 21.06.2012 tarihinde görevinize gelmediğiniz, 
7 - Okula 11.04.2012 günü (saat 10.05),14.04.2012 günü (saat 09.35), 16.04.2012 günü 

(saat 11.00), 18.04.2012 günü (saat 09.50), 09.05.2012 günü (saat 10.40), 07.06.2012 günü (saat 
10.30)’da geldiğiniz, 

İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 Sayılı 
DMK'nın 125/C-b maddesi gereğince TEVHİDEN 1/8 ORANINDA AYLIKTAN KESME cezası 
ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 8093/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beşiktaş Onbirinci 
Noterliği 02.11.2014, İzmir Otuzuncu Noterliği 05.11.2014 ve Konya Yedinci Noterliği 
01.11.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO               NOTERLİĞİN ADI  2013 YILI GAYRISAFI GELİRLERİ 
1 - BEŞİKTAŞ ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.540.963,98.-TL. 
2 - İZMİR OTUZUNCU NOTERLİĞİ 1.242.704,28.-TL. 
3 - KONYA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.392.869,75.-TL. 

 8099/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Kestel Birinci Noterliği 

09.11.2014 ve Kırklareli İkinci Noterliği 01.11.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle 
boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO               NOTERLİĞİN ADI  2013 YILI GAYRISAFI GELİRLERİ 
1 - KESTEL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 497.123,39.-TL. 
2 - KIRKLARELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 488.010,18.-TL. 

 8100/1-1 
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Türk Standartları Enstitüsünden: 
TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Enstitümüzde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen 
programlardan mezun, 20 TSE Uzman Yardımcısı ve 3 Denetçi Yardımcısı olmak üzere toplam 
23 personel alınacaktır. 
 

Sıra 
No Öğrenim Durumu 

Puan 
Türü 

Kadro 
Unvanı 

Alınacak 
Personel 

Sayısı 

1 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-3 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

2 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-6 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

3 Kimya lisans programından mezun olmak. P-6 TSE Uzman 
Yardımcısı 1 

4 Kimya Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-6 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

5 Makine Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-3 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

6 Makine Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-6 TSE Uzman 

Yardımcısı 3 

7 Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-6 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

8 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve 
Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

P-6 TSE Uzman 
Yardımcısı 3 

9 Mimarlık lisans programından mezun olmak. P-3 TSE Uzman 
Yardımcısı 1 

10 Elektrik Öğretmenliği veya Elektrik İşleri 
Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. P-6 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

11 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-6 TSE Uzman 

Yardımcısı 3 

12 Herhangi bir mühendislik lisans programından 
mezun olmak. P-3 TSE Uzman 

Yardımcısı 1 

13 Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri mezunu olmak. P-65 TSE Uzman 

Yardımcısı 2 

14 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 
idari bilimler fakülteleri mezunu olmak. P-109 Denetçi 

Yardımcısı 2 

15 Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun 
olmak. P-8 Denetçi 

Yardımcısı 1 

   TOPLAM 23 
 

I. BAŞVURU ŞARTLARI: 
Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;  
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak. 
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2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Sözlü sınava başvuran 
adaylardan; yukarıda belirtilen öğrenim programı dışında müracaat eden adayların müracaatları 
geçerli sayılmayacaktır.). 

3) Tablonun 1 inci ve 9 uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, en az 
iki yıl şantiye tecrübesinin bulunması zorunlu olup tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet 
Dökümü ve şantiyede çalıştığına dair yazı vb.) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

4) Tablonun 5 inci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, Mekanik Tesisat 
Mühendis Yetki Belgesi ile en az iki yıl şantiye tecrübesinin bulunması zorunlu olup tecrübesini 
gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve şantiyede çalıştığına dair yazı vb.) ve Mekanik 
Tesisat Mühendis Yetki Belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

5) Tablonun 6’ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak 
inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikasına sahip olunması ve A tipi muayene 
kuruluşunda en az 2 yıl çalışılmış olunması zorunlu olup sertifika ve tecrübeyi gösterir belgelerin 
(SGK Hizmet Dökümü vb.) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

6) Tablonun 12 nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi 
itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (B) ve İngilizce alanında en az 
(C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil 
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 
puana sahip olunması ve buna ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur. 

7) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 
(01/01/1979 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak). 

8) TSE Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı kadroları için Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 
tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan 
türlerinden en az 70 puan almış olmak. 

9) Adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı 
aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

10) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli 
bulunmamak. 

11) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip 
olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt 
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru 
esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir. 

12) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava 
girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla 
mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 23 Eylül 2014 - 09 Ekim 2014 tarihleri arasında 

Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr – http://tseuzman.tse.org.tr) 
başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik 
ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. (Başvuru adımları http://tseuzman.tse.org.tr 
adresinde yer almaktadır.)  

2) a) Tablonun 1 inci ve 9 uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, en 
az iki yıl şantiye tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve şantiyede çalıştığına 
dair yazı vb.),  



7 Eylül 2014 – Sayı : 29112 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

b) Tablonun 5’inci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, Mekanik Tesisat 
Mühendis Yetki Belgesi ile en az iki yıl şantiye tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet 
Dökümü ve şantiyede çalıştığına dair yazı vb.), 

c) Tablonun 6’ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak 
inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikası ile A tipi muayene kuruluşundaki tecrübeyi 
gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü vb)  

d) Tablonun 12’nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi 
itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (B) ve İngilizce alanında en az 
(C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil 
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan puana ilişkin 
belgelerin 

başvuru formuna eklenmesi zorunludur. 
3) Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine 

göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak 
kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı 
ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da 
sınava katılmaya hak kazanır. 

4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 17 Ekim 2014 tarihinde Enstitünün resmi 
internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme 
hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. 
Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden 
teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de 
(http://www.tse.org.tr – http://tseuzman.tse.org.tr) temin edebilirler. 

5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin 
veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin 
yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar. 

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, 

kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme 
gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına ve Denetçi Yardımcılığına 
uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır. 

Sınav konuları: 
a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için; 
1 - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; 
TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel 

bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras 
hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, 
idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, 
mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, 
Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve 
bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, 
siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası,  

2- Diğer bölümlerden mezun olanlar için; 
TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel 

bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği 
sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku, 
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b) Denetçi Yardımcılığı kadroları için;  
1- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları 

için; 
132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve ikincil mevzuatı, İngilizce, 

Fransızca ve Almanca dillerinden birisi, adayların genel kültür bilgilerinin ölçülmesi, zekâ, 
anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği ile kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve 
bütçesi, maliye politikası, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, 
uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, anayasa hukuku, medeni 
hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler 
hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve 
ceza usul hukukunun genel esasları, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, 

2- Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar için; 
TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel 

bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği 
sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,  

Şeklindedir. 
IV - SINAV YERİ 
Sözlü sınavın yapılacağı yer 17 Ekim 2014 tarihinde http://www.tse.org.tr ve 

http://tseuzman.tse.org.tr adreslerinde yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. 
Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav 
giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri ile 
hazır bulunacaklardır. 

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav 
notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS 
puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek 
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü 
sınavı başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek 
aday belirler. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen 
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro 
sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr ve http://tseuzman.tse.org.tr adreslerinde ilan 
edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla 
tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri 
halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en 
yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. 

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş 

günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından 
en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

İlanen duyurulur. 8116/1-1 
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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1070 Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güvenoylamasına İlişkin Karar ve Eki

62 nci Hükümet Programı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu

İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi

Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve

Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya

Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendislik Sınav ve Atama Yönetmeliği

— Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Sanko Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri


