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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-

ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-

de tamamlamak zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde be-

lirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-

şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin öğ-

rencilik hâlleri, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlandırılmaksızın devam eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kay-

bedilmesi hâlinde yenisini almak için yerel gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı ve dördüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatay- dikey geçişler”

“(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından eş değer

kabul edilen ve en az CC harf notu almış olduğu derslerden başarılı sayılır ve CC harf notu al-

tındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını

almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere

ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürü-

lerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği tak-

dirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir. Bu öğ-

renciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar dersler alabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından iti-

baren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tari-

hinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına başvurmaları

halinde daha önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notu aldığı

derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı not-

larının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen sü-

reler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde

bulunulamaz.”

“(3) Öğrencinin, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu Türk Dili, Ata-

türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce derslerinden en az CC harf notuna sahip olanlar veya

geçer/yeterli/muaf başarı notuna sahip olanların bu notu CC harf notu olarak değerlendirilir.

Bu derslere ilişkin daha önce alınan ve bu fıkrada sözü edilen başarı notlarının haricindeki ba-

şarı notları ise 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek derslerin intibakları

birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki hafta içinde öğrenci katkı payını

veya öğretim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle kayıtlarını yenile-

mek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede

haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler o dönemin derslerini alamaz, bu

derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı pa-

yı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde be-

lirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek ma-

zeretleri olması durumunda ders ekle/sil haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili

yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt

yaptırmak zorundadır. Bu süre zarfında kayıt yenilemeyen/yenileyemeyen öğrenci tekrar ma-

zeret kayıt talebinde bulunamaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin me-

zun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS,

öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, Diş Hekimliği ve Ecza-

cılık Fakültesinde 300 AKTS, Tıp Fakültesinde 360 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması

gerekmektedir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uy-

gulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-

şulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem öğren-

cilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına ba-

kılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim

dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili

birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin

başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç

almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda

bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç

almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son

dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için

başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de

dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden ge-

çerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun

olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortala-

malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi

derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl

sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir.

(10) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanı-

labilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini öde-

meye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-

maz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci

sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınavlar ve Değerlendirme”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (a),

(c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci,
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar”
“a) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim planında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan

sınav veya sınavlardır.”
“c) Mazeret ara sınavı, 30 uncu maddede belirtilen nedenlerle bir dersin ara sınavına

giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğ-
renci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir. Mazeret
ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır.
Öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgele-
yerek ilgili akademik birime başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun
görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.”

“e) Tek ders sınavı, 24 üncü maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun
olmak için en fazla tek dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Ayrıca, mezun ola-
bilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları
halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını
yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvur-
maları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına
girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlaması gerekir. Tek ders sı-
navına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar, dersin okutulduğu
döneme bakılmadan öğrenim ücretini/katkı payını yatırması halinde güz ve bahar yarıyıllarının
yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına girebilirler. Belirlenen
sürelerde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan öğrenciler ise ilgili birimin yönetim kurulu
kararı ile öğrenim ücretini/katkı payını sınavdan önce yatırması durumunda tek ders sınavına
girebilir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bitirme çalışması, yönlendirilmiş
çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders başarı
notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Öğrencinin eksik stajının olması, tek
ders sınavına girmesi için engel teşkil etmez.”

“f) Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz oku-
lunda okuyan öğrenci girebilir.”

“(2) Yarıyıl içi çalışmalar veya ikinci ara sınav gerektiren derslerin ikinci ara sınav tak-
vimleri, bölüm/program başkanlıkları tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bü-
tünleme sınavı ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından belirlenir.”

“(4) Ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içinde yapılan çalışmaların kısa sınav, arazi çalışma-
ları, uygulama, ödev, sunum, atölye, seminer ve laboratuvar yarıyıl içi ders notuna katkısı,
%50’lik dilim üzerinden değerlendirilir. Akademik takvimde belirtilen ara sınavın yarıyıl içi
notuna katkısı %25’den az olamaz.

(5) İlgili dersin sorumlu öğretim elemanı ders içerik değerlendirme önerisini eğitim-
öğretim başlamadan önce ilgili bölüm kurulu onayına sunar ve öğrencilere derslerin ilk haftası
içerisinde duyurur.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak ders niteliğindeki bitirme tezi, bi-
tirme araştırması, proje ve benzeri çalışmalar için ara sınav yapılması şartı aranmaz.

(2) Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına ödev, kısa sınav, seminer, sunum,
laboratuvar uygulaması, arazi çalışması, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar veya
bunların yerine geçecek ikinci bir ara sınava tabi tutulurlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalarının ilanı

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalarının
yarıyıl içi notu sonucunu yarıyıl sonu sınavlarının en az on beş iş günü öncesinden öğrenci
işleri otomasyon programı üzerinden ilanını sağlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen ya da bu sınavlara girdiği
halde FF, FD, DD, DC başarı notu almış öğrenciler girebilir. Ancak DD ve DC notuna sahip
olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için ilgili birimin bölüm/program başkan-
lıklarına yarıyıl sonu sınavı ilan tarihinden sonraki iki iş günü içerisinde dilekçe ile başvurma-
ları gerekir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme
sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı
olarak belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınav/sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üze-
rinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmaları genel not
ortalaması olan yarıyıl içi notunun %50’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun
%50’sinin toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi
çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi
de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak
bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi ve-
ren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu
başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değer-
lendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Harf Karşılığı
Not Başarı Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4,00 Pekiyi
80-89 BA 3,50 Pekiyi
70-79 BB 3,00 İyi
65-69 CB 2,50 İyi
60-64 CC 2,00 Orta
55-59 DC 1,50 Şartlı Başarılı
50-54 DD 1,00 Şartlı Başarılı
30-49 FD 0,50 Başarısız
0-29 FF 0,00 Başarısız”
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“(7) Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme başarı listesi ve sınav evrakları, sınavların

yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına

iki nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanlıklarınca onaylanan bu listelerden biri bölümde bı-

rakılır diğeri ise, en geç on beş iş günü içerisinde bölüm başkanlıkları/dekanlıkları/müdürlükle-

rince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav evrakları sınavın yapılış tarihinden

itibaren iki yıl süre ile ilgili birimce saklanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu

stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Diplomaların ön yüzünde: Öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, diploma

numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın/bölümün adı, mezuniyet tarihi,

mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencileri için alınan unvan, sıcak baskılı hologram, fa-

kültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, devlet

konservatuvarında Rektör ve devlet konservatuvarı müdürünün, meslek yüksekokullarında

Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün elektronik imzaları bulunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“c) Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması.

ç) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencileri, Adıyaman

Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarından özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için

öğrencinin kendi üniversitesinin Senato kararı ile birlikte Üniversiteden alacağı dersleri belirten

onaylı belgeyi kendi dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden

on beş gün öncesine kadar, ders almak istediği bölüm/program başkanlığına başvuru yapması

gerekir. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili birimin yönetim kurulu ve Se-

nato tarafından karar verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan

19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan

öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim

yılı esas alınır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddesi ile değiştirilen 21 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 13 üncü maddesi

ile değiştirilen 25 inci maddenin birinci fıkrası, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyı-

lında,
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b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akademik takvimde belirlenen süre içinde katkı pa-

yını yatırdıktan sonra kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde öde-

meyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Katkı payını ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara gire-

mez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payını ödemediği/kayıt ye-

nilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payının ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle

öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim

Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle

öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı

dönemden ibarettir.

(2) Öğrenciler tıp eğitimini bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu

sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda hiç yapmadığı ve/veya devamsızlık nedeniyle başa-

rısız olduğu staj sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi kapsamı dışında kalan son sınıf öğrencile-

rine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm stajlar için iki ek staj tekrarı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2014 29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/11/2014 29184
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hakkı verilir. Bu staj tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken staj sayısını, hiç

yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere, beşe indireme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca yaptığı staj tekrarları sonunda

bir stajdan başarısız olan son sınıf öğrencilerine sınırsız staj hakkı verilir.

ç) Staj tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam staj sayısı, hiç

yapmadığı ve devam koşulu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere en çok beş olan

son sınıf öğrencilerine üç ek staj tekrarı hakkı verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek staj hakkını kullanmadan, mezun olması için ba-

şarması gereken toplam staj sayısı, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getir-

mediği stajlar da dâhil olmak üzere en fazla beş olan son sınıf öğrencilerine, dört ek staj tekrarı

hakkı verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(3) Sınırsız staj hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sı-

nırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği staj başına öğrenci katkı payını

ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, staj tekrarı dışındaki diğer haklarından yararla-

namazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-

meyen öğrenci, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(4) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tara-

fından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası

alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eği-

timlerine katkıda bulunacak burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yö-

netim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin

akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir. Öğrenci katkı payları, eğitim-öğretim yılı

için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı

için izinli sayılan öğrenciler, katkı payını ödemeye devam ederler. Akademik yıl başlamadan

bir veya iki yıl izinli sayılan öğrenciler katkı payı ödemezler. İzinli sayılan süreler eğitim- öğ-

retim süresinden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim

sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2013 28732
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Ocak 2016 

SALI 
Sayı : 29584 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2015/57 

KARAR NO : 2015/278 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SİNAN FIRAT, Sait ve Melek oğlu, 17/02/1980 İSTANBUL 

doğumlu, SİVAS, AKINCILAR, Sevindik Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. Namık Kemal Cad. 18 Sk. No: 11/6 Bağcılar/İSTANBUL 

adresinde oturur. TC No: 36614127628 

SUÇ : Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi 

Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARİHİ : 2008 

KARAR TRH : 15.10.2015 

Sanık SİNAN FIRAT hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma 

hitamında: 

HÜKÜM ÖZETİ: 

Sanık SİNAN FIRAT hakkında özel belgede sahtecilik suçundan 5237 s.y. TCK 207/1, 

62, 53/l-a, b, c, d, e maddeleri ile 10 ay hapis cezasına cezalandırılmasına, nitelikli dolandırıcılık 

suçundan 158/1-j-son, 62, 52/2, 52/4, 53/l-a, b, c, d, e maddeleri ile 2 yıl 6 ay hapis ve 10.000 TL 

adli para cezasına karar verilmiş olmakla, 

Gıyabi karar SİNAN FIRAT'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29, 30 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanığın 7 gün içinde hükmü veren 

mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunduğu takdirde hükmü temyiz 

edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde sanık tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilip, 

kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan 

olunur. 11274 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/183 

Karar No : 2015/421 

Bir Kimseyi FuhuĢa TeĢvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin 

Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 11/05/2015 tarihli ilamı 

ile 227/2, 227/2 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a, b, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 100 TL ADLĠ PARA cezası ile 

cezalandırılan Osman ve Aysel oğlu, 12/11/1982 doğumlu, Ardahan, Merkez, Ağaçlı Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı ÖZKAN KARAKOÇ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10901 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2015/8513 

SUÇ : Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, memur olmayan kimsenin 

resmi belgede sahteciliği, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma. 

SUÇ T. : 2005 - 2006 - 2007 yılları. 

SANIK : Eray KILIÇ: (Mustafa, Aysel oğlu 24/04/1975 doğumlu) Yenice Mah. 209. 

Sk. Ergün Apt. No: 6 Merkez/KırĢehir adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında KırĢehir Ağır Mahkemesinden verilen 21/01/2014 

gün ve 2012/34 E. 2014/14 K. sayılı hükmün katılan SGK vekili, sanık Halil Yürekli müdafii. 

Sanık Eray Kılıç, sanık Kenan Ektiren tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. 

maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Eray KILIÇ'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete 

ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı 

tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONANMA, BOZMA isteyen 

09/10/2015 gün ve 11/2014/166820 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 11817/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME ĠLANI 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilan metninin 5. 

maddesi olan ihaleye girebilme Ģartları aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

5 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 

Ġhaleye katılacak gerçek - tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

5.1. Yasal ikametgâh olması, 

5.2. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, 

5.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

5.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

5.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

2015 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye'de Ģubesi 

bulunmayan yabancı Tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) 
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5.4. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4.1. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de 

ġubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

5.5. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

(Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gerekir.) 

5.6. Ġdari Ģartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

5.7. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi. (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları ihale sözleĢmesini 

Ģahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

5.8. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kiĢiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 

5.9. Ġsteklilerin özel kiĢi olması halinde kendilerinin, tüzel kiĢilik olması halinde 

ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi 

dairesi baĢkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi, 

5.10. Ġhale Dosyası Alındı Belgesi, 

5.11. Ġstekli bahse konu iĢ ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini 

doldurmamıĢ. Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen 

cihazların, üretici ISO 9001: 2008 ve 14001: 2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmıĢ 

olması gerekir. Ġstekli kendine ait Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim 

Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, üretici firmanın tıbbi 

atık sterilizasyon cihazları ürettiğini belgelendirecek ISO 9001: 2008 ve ISO 14001: 2004 kalite 

belgesi, CE belgesi ve kapasite raporu ihale teklif zarfında teklifle beraber sunmak zorundadır. Bu 

belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluĢları veya 

Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. 

5.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler. 

Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının % 25'inden az olmamak 

üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamıĢ nakit kredisini 

veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya 

yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini % 25'i yüklenicinin uygulama 

projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke 

idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır. 

5.13. Ġsteklinin teknik Ģartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli 

bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur. 

5.14. Ġdari Ģartnamenin madde 8.2. DıĢ zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar. 

5.15. ġartnameler Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz 

olarak görülebileceği gibi 250,00 TL (Ġki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġsteklilerin Ġhaleye katılımda Ģartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri 

zorunludur. 

5.16. Ġdari ve teknik Ģartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi. 

 11/1-1 
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ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/183710 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286 416 20 01 Faks: 0286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLĠ Müdürlüğünün lojman, kriblaj tesisi, toplanma yeri, 

atölyeler ve Saray Kontrol Müdürlüğünde bulunan 

toplam 5 adet ısı merkezlerinin 27 (yirmiyedi) eleman 

ile 1 (bir) yıl, (365 takvim günü) süre ile yaptırılması 

hizmet alımı iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) ĠĢin Süresi : ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır 

(365 takvim günü) 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale 

b) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 27 OCAK 2016 - 15.00 

d) Dosya no : 2015-32/KÇLĠ-ISI MERKEZLERĠ 

4 - Ġhaleye ait dökümanlar: Çan’da; ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41. Halk 

Bankası Çan ġb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 120,00 TL (posta yolu ile 130 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 27/01/2016, saat 15.00'a kadar ÇLĠ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar idareye ulaĢmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 13/1-1 
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YEM HAMMADDELERĠ VE YEM KATKI MADDELERĠ SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı; 
Tarım ĠĢletmesi Müdürlüklerine aĢağıda çeĢit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 6.749 

Ton yem hammaddeleri ve 14,7 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır.  
S. NO CĠNSĠ MĠKTARI (TON) 

1- BUĞDAY KEPEĞĠ 2.267 

2- MISIR KEPEĞĠ    735 

3- ATK    385 

4- PAMUK TOHUMU KÜSPESĠ (PTK)    610 

5- SOYA FASULYESĠ KÜSPESĠ (SFK) 2.752 

TOPLAM 6.749 
 

S.NO CĠNSĠ MĠKTARI (TON) 

1- VĠTAMĠN-MĠNERAL PREMĠKS 14,7 

TOPLAM 14,7  
Konu ile ilgili ġartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’ndan 150,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir. 
Ġhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında 

geçici teminat verilecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 18 OCAK 2016 Pazartesi günü saat 

14:30’a kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 
Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0 312) 417 78 39 1/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - SatıĢa esas bedeli en az 75,00 TL ile en çok 416.997,33 TL arasında değiĢen; 

12.01.2016 günü saat 16:30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,50 TL, en çok 
41.699,73 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satıĢa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, TV, ütü, çocuk mini 
ATV, CD Çalar, muhtelif lastik, cep telefonu bataryası, kereste, lishing malzemesi, kumaĢ, 
fotokopi Mak., cep telefonu, sigara sarma mak., ahĢap palet, buzdolabı, av fiĢeği, votka vb. cinsi 73 
grup eĢya; açık artırma suretiyle, AĢiyan Düğün Salonu Sarıca PaĢa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 
EDĠRNE adresindeki ihale salonunda 13.01.2016 tarihinde saat 10.00'da satıĢa sunulacaktır. 
SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 
ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan 
ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi 
gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karĢılığı Edirne 
Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 6/1-1 
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REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBĠLYALARI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KAPSAMI: 

AĢağıda belirtilen reklam araçları ve kent mobilyaları 2886 sayılı Yasanın 35/A 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile teknik Ģartnameye göre istekli tarafından yapılarak 

iĢletilmek üzere 120 Ay süre ile kiraya verilecektir. 

REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBĠLYALARI SAYILARI 

a) 100 adet Billboard 

b) 10 adet Dijital Totem 

c) 5 adet Geri DönüĢümlü Clp Yatay 

d) 5 adet Hareketli Megalight 

e) 5 adet Hareketli Otobüs Durağı 

f) 2 adet Led Ekran 

g) 5 adet Mini Durak 

h) 30 adet Otobüs Durağı 2 Modüllü 

i) 35 adet Otobüs Durağı 3 Modüllü 

j) 12 adet Otobüs Durağı 5 Modüllü 

k) 30 adet Sabit Clp 

l) 4 adet Sabit Kule Clp 

m) 5 adet Sabit Megalight 

2 - ĠHALENĠN TARĠHĠ VE YERĠ: 

Ġhale 25.01.2016 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00’de Karabük Belediyesi Encümen 

salonunda yapılacaktır. Teklifler ihale gün ve saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilir. 

3 - ĠHALEYE KATILABĠLME SARTLARI: 

1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek 

2) 2016 yılı içerisinde alınmıĢ meslek odası veya ticaret sanayi odası kayıt belgesi 

3) Ġmza beyannamesi ve veya imza sirküleri 

4) Ġsteklilerin adına vekâleten iĢtirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kiĢilerin 

vekâletnamelerin ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri. 

5) Ġdareden alımmıĢ onaylı ihale Ģartnamesi ve alındığına dair belge  

6) Belirtilen teminatı ve teminat kabul edilecek diğer değerleri vermek 

7) Ortak giriĢim olması halin de ortak giriĢim beyannamesi  

8) Tüzel kiĢi olması halinde imza sirküleri ve tüzel kiĢiliği yetkili olduğuna dair belge 

9) Gerçek kiĢiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 

10) Gerçek kiĢiler için yerleĢim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

(Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter onaylı olacaktır) 

4 - AYLIK KĠRA BEDELĠ KDV HARĠÇ GEÇĠCĠ TEMĠNATI 

 35.000,00 TL. 126.000,00 TL. 

5 - Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen Ģahıslar doğrudan veya dolaylı 

olarak ihaleye katılamazlar.  

6 - Ġhale Ģartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir 

Servisinden temin edilebilir. 

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. 

ĠĢ bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaĢmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve Ġcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. Ġlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

Ġlan olunur. 11632/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sarısaltık Eğitim ve Kültür Vakfı (Sarısaltık Vakfı) 

VAKFEDENLER: Naki Evsen, Ġbrahim Soylu, Ali Yüce, Emre Sarısaltıkoğlu, Kemal 

Saltık, Güzel Doğan, Celal Kılıçaslan, Serdal Kılavuz, Ahmet Yurt, Müslüm Dilekçi, Mustafa 

Karayünlü, Veli Saltık, Özgür Akdoğan, Sedat Saltık Kayğısız, Kazım Sarısaltık 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/12/2015 tarihinde kesinleĢen 01/10/2015 

tarihli ve E: 2015/371, K: 2015/303 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Sarısaltık evlatlarının ve Sarısaltık’a gönül verenlerin birlik, beraberlik, 

dayanıĢma ve yardımlaĢmalarını sağlamak; Sarısaltık ile ilgili bilgi ve belgelerin araĢtırılıp açığa 

çıkarılmasını sağlamak; türbe, yatır, anıt gibi yerlerin bakım ve onarımını yapmak; Alevi inancını 

yaĢatmak; Sarısaltık öğretisini günümüz koĢullarına uygun bir Ģekilde yaĢatarak yeni kuĢaklara 

aktarıp yarınlara taĢımak; Sarısaltık’ı ve Alevi kültürünü toplumun geniĢ kesimlerine duyurmak, 

bilinirliğini sağlamak; sağlık, sosyal yardım, spor, eğitim, bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme, kültür 

ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlere destek olmaktır.   

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit  

YÖNETĠM KURULU: Naki Evsen, Ġbrahim Soylu, Celal Kılıçaslan, Ali Yüce, Kemal 

Saltık, Emre Sarısaltıkoğlu, Serdal Kılavuz, Güzel Doğan, Umut Metin 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, gayece aynı yöndeki bir baĢka vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Hikmet Ġlim Kültür Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ahmet Yeter, ġaban Demirhan, Hakim Mergen, Adem Doğan, 

Ramazan Yeter, Yavuz Kalkan, Cabbar Öksüz. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO'SU: Ġstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/12/2015 tarihinde kesinleĢen 

13/10/2015 tarih ve E:2015/101, K:2015/365 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ġlim Kültür ve Eğitim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġstanbul Ġli, Kartal Ġlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, Tepe Altı 

Sokakta bulunan 139 pafta, 1101 ada, 103 parselde kayıtlı binanın zemin kat 1. Nolu daire ile 

1.kat 2 nolu daire ile Ġstanbul Ġli, Kartal Ġlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, Tepe Altı Sokak, No:5 

139 pafta, 1101 ada, 143 parselde kayıtlı 320 m2 arsa. 

YÖNETĠM KURULU: Ahmet Yeter, ġaban Demirhan, Hakim Mergen, Adem Doğan 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın amacına en yakın amaçlı baĢka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3/1-1 
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İçişleri 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. 

 17/1-1 
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İçişleri 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. 

 18/1-1 
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Milli Savunma 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. 

 16/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No: 13   Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Vera ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ. ġerafettin YILDIRIM 

Adresi 

Ceyhun Atıf Kansu Cad.              

No: 145/10 Cevizlidere - Balgat 

Çankaya/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.  57568282744 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
883 032 62 90  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret Sicil No. 105956   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 43/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama 

kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - Ġlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire BaĢkanlığına, 

Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde 

baĢvurmak gerekmektedir. 

2 - Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına 

göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere alınacaktır. 

3 - Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartlar ile kadro derecesi bakımından 

atanabilme Ģartlarını taĢımak zorundadır. 

4 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

5 - Ġlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

6 - Ġstenen belgeler baĢvuru dilekçe örneğinde belirtilmiĢ olup, yayınlarına UAKBĠS 

sisteminden eriĢilemeyen adaylar yayın dosyaları ile baĢvuracaktır. 

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıĢtır.) 

 

BĠRĠM ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları A.D. 
Doçent 1 1 

Çocuk Alerji alanında Doçent 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kulak, Burun ve Boğaz 

Hastalıkları A.D. 
Doçent 1 1   

Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.D. 
Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ġktisat Politikası A.D. 
Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ġktisat Politikası A.D. 
Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği A.D. 
Doçent 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekanik A.D. (Makine 

Müh. Bl.) 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Deneysel Biyomekanik alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

TaĢıt Transport 

Sistemleri A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Cebir ve Sayılar 

Teorisi A.D. 
Doçent 1 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Deneysel Psikoloji 

A.D. 
Doçent 1 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Fizikokimya A.D. Doçent 1 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Genel Türk Tarihi A.D. Profesör 1 1   
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BĠRĠM ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Geometri A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Kurumlar Sosyolojisi 

A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Uygulamalı Matematik 

A.D. 
Doçent 1 1   

Eğitim 

Fakültesi 

Fen Bilgisi Eğitimi 

A.D. 
Doçent 1 1   

Eğitim 

Fakültesi 

Fen Bilgisi Eğitimi 

A.D. 
Doçent 1 1   

Eğitim 

Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği 

Eğitimi A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

Eğitim 

Fakültesi 

Zihin Engelliler 

Eğitimi A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Zihin Engelliler Eğitimi 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Devlet 

Konservatuvarı 

Yaylı Çalgılar 

Anasanat D. 
Doçent 1 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimini 

Devlet Konservatuvarı veya 

dengi kurumun Yaylı Çalgılar 

Dalında bitirmiĢ ve aynı alanda 

Doçent unvanını almıĢ olmak. 

Sağlık YO HemĢirelik Prg. 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

Sağlık YO HemĢirelik Prg. 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Halk Sağlığı alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

 24/1-1 

—— • —— 
Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ PROFESÖR KADROSU ĠLANI 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik Bölümü Profesör kadrosuna 2547 

sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. 

maddesi uyarınca Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, bilimsel 

çalıĢma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) 

onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları ve yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversiteler 

arası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. Ġlan olunur. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

AKADEMĠK 

UNVANI ADET AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 

HemĢirelik Profesör 1 
Tıp Doktoru olmak. Fizyoloji 

alanında ihtisas yapmıĢ olmak. 

HemĢirelik Profesör 1 
Cerrahi HemĢireliği alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 
 
BAġVURU ADRESĠ: 

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-

Menemen/ĠZMĠR 

Tel: 0 232 355 00 00     www.gediz.edu.tr 4/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aĢağıda 

unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. maddesinde 

belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların; 

1 - Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD Ģeklinde ilgili birimlere baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

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

(yetmiĢ) puan almıĢ olmak gerekmektedir. 

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baĢvurabilirler. Birden fazla kadroya 

baĢvuruda bulunan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - ĠLK BAġVURU TARĠHĠ : 04.01.2016 

     SON BAġVURU TARĠHĠ : 18.01.2016 
 

Sınav Programı Tarih Saat Yer 

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 22.01.2015 10:00 Ġlgili Birimlerde 

 

BĠRĠM/BÖLÜM YARDIMCI 

DOÇENT AÇIKLAMALAR ANABĠLĠM/ANASANAT DALI/PROGRAM 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Felsefe 1   

TIP FAKÜLTESĠ 

Göz Hastalıkları 1 
Göz Bankacılığı Yeterlilik 

belgesine sahip olmak. 

ERCĠġ ĠġLETME FAKÜLTESĠ 

Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat 1   

TÜRK MÜZĠĞĠ DEVLET KONSERVATUARI 

Türk Halk Oyunları 1   

 12/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.11.112 

Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015-169    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.12.2015-5763 ADANA 

Adana Ġli, Tufanbeyli Ġlçesi, Kayapınar Mahallesi, 112 ada, 46 parselde tespit edilen 

tümülüsün tesciline iliĢkin, Adana Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.07.2015 gün ve 

2983 sayılı yazısı ile 24.04.2015 gün ve 1803 sayılı ile yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmıĢ olan 15.04.2015 günlü rapor, Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge 

Müdürlüğünün 17.08.2015 gün ve 163405 sayılı görüĢ yazısı, DSĠ 6.Bölge Müdürlüğünün 

12.08.2015 gün ve 527171 sayılı görüĢ yazısı, Adana BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Daire BaĢkanlığı Ġmar Planlama Müdürlüğünün 30.09.2015 gün ve 20515 sayılı görüĢ yazısı 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Adana Ġli, Tufanbeyli Ġlçesi, Kayapınar Mahallesi, 112 ada, 46 parselde tespit edilen 

tümülüsün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı 

anlaĢıldığından tesciline, yapı grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, tespit ekibince 

önerilen kararımız eki haritada görülen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.07.506 

Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015 - 169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.12.2015 - 5760 ADANA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.1693 

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2015 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.12.2015 - 5694 ADANA 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Zülüflühan Mahallesi, 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisine 

giren taĢınmazların mahalle isimlerinin Kurulumuzun 29.04.2015 gün ve 4996 sayılı kararı ve eki 

haritalarda eksik yazıldığına iliĢkin, Antakya Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

15.07.2015 gün ve 4244 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanınca hazırlanmıĢ 14.12.2015 günlü 

dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 29.04.2015 gün ve 4996 sayılı kararı okundu, ekleri ve 

konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Zülüflühan Mahallesi, Kurulumuzun 29.04.2015 gün ve 4996 

sayılı kararı ile belirlenen 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisine giren taĢınmazların mahalle 

isimlerinin söz konusu karar ve eki sit haritalarında eksik yazıldığının anlaĢıldığına, Zülüflühan 

Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait olan 486 parsel ve Arpahan Mahallesi 102 ada, 41parsel 

numaralı taĢınmazlar üzerinde tespit edilen arkeolojik alanın 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, kararımız eki sit haritasının uygun olduğuna,  Zülüflühan Mahallesi, mülkiyeti 

hazineye ait olan 486 parsel ve Arpahan Mahallesi 102 ada, 41parsel numaralı taĢınmazların tapu 

kütüğündeki beyanlar hanesine 3.derece arkeolojik sit alanıdır Ģerhi verilmesine, söz konusu kurul 

kararı ve eki haritada hiç bahsedilmeyen ancak Antakya Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünün 

25.05.2015 gün ve 8762 sayılı yazısı ile konulduğu bildirilen Zülüflühan mahallesi, 116 ada, 1 

parseldeki taĢınmaz kültür varlığı Ģerhinin kaldırılmasına karar verildi. 
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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 Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 


