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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez,

taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin, hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer
ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınarak görevde yükselmelerine ve unvan değişik-
liklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve

döner sermaye teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm-
lerine tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle
atanacakları kapsar.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3/6/2011 tarihli

ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

d) Genel yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür

ve şube müdürü kadrolarına atanmak için yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde

yükselme suretiyle atanacak personel için yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere oluş-

turulacak kurulu/kurulları,

i) Unvan değişikliği: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen

unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan

yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında, görevde yükselme sınavına tabi kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü,

2) Kuruluş müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Planlama hizmetleri grubu;

1) APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman,

c) Hukuk hizmetleri grubu;

l) Hukuk müşaviri,
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ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret dili tercümanı, koruma gü-

venlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı,

terzi.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar; avukat, biyolog, çocuk

eğiticisi, çocuk gelişimcisi, din görevlisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kütüp-

haneci, laborant, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık

memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tekniker,

teknik ressam, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma

suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

atanabilme şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere, en az bir yıl Bakanlık kadrolarında çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma

suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü kadrolarına

atanabilmek için;

1) APK uzmanı, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi çö-

zümleyici, daire tabibi, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist,

hemşire, istatistikçi, kuruluş müdür yardımcısı, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, od-

yolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal

çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, uzman, uzman tabip olarak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sözlü sınavında başarılı olmak.

b) Kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) APK uzmanı, anbar memuru, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, bilgisayar işlet-

meni, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, daktilograf, din

görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, işaret

dili tercümanı, kütüphaneci, laborant, memur, mühendis, mimar, mütercim, odyolog, öğretmen,
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programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, satınalma memuru,

sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, tekniker,

uzman, uzman tabip, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru ola-

rak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Anbar memuru, aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi,

dağıtıcı, daktilograf, din görevlisi, hemşire, hizmetli, işaret dili tercümanı, kaloriferci, koruma

güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter,

şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı, terzi, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru olarak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

ç) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

d) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için; 

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar sistemleri ile yönetimi, sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında sertifika sahibi olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da eşdeğer

diğer sınavlardan en az (E) düzeyinde İngilizce dilinde puanı olmak,

4) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

5) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

g) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinden lisans

düzeyinde mezun olmak,

2) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dö-

ner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak ata-

nacaklar için öngörülen şartları taşımak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

h) Satınalma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

ı) Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

i) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar ala-

nında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği

okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

j) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

1) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

m) Anbar memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

n) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

o) Santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

ö) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayarla ilgili bölüm mezunları hariç daktilograf kullanım belgesine sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

p) İşaret dili tercümanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzen-

lenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış

olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

r) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
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2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

4) En az 1 yıl hizmeti bulunmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 

MADDE 8 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

şartları taşımak,

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılan unvan değişikliği yazılı

sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 ‒ (1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak

özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Biyolog, çocuk gelişimcisi, din görevlisi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kü-

tüphaneci, mimar, mühendis, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve şehir plancısı

kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Mütercim tercümanlık lisans programından veya fakülte veya yüksekokulların ilgili

diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri

tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,

ç) Sağlık teknikeri, teknik ressam ve tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Çocuk eğiticisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve teknisyen

kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya fen edebiyat fakül-

telerinden mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde

açılan orta öğretim alan öğretmenliği yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından

birine sahip olmak,
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f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden

mezun olmak veya en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Ba-

kanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar program-

cısı sertifikasına sahip olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Sınav kurulu; Bakan onayı ile Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı

başkanlığında;  Personel  Dairesi  Başkanlığı temsilcisi  ile  en az daire  başkanı  unvanlı yö-

neticiler arasından belirlenecek üç üye olmak üzere toplamda beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı

usulle üyelerin yedekleri belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav kuruluna katıla-

mamaları halinde yedek üyeler sınav kuruluna katılırlar.

(2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çok-

luğu ile alınır. Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, yüksek lisans ve

doktora öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar, bunların yerine

yedek üye/üyeler görevlendirilir.

(4) Farklı kadro ve unvanlar için ihtiyaç hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu

oluşturulabilir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin yazılı

sınavların hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav so-

rularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağ-

lamak,

b) Döner sermaye merkez müdürü, şube müdürü, müdür ve kuruluş müdürü kadrolarına

görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü

sınavları yapmak ve değerlendirmek,

c) Sınav sonuçlarına göre nihai başarı listelerinin düzenlenmesini ve sınav sonuçlarının

ilanını sağlamak,

ç) Sınava ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12 ‒ (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca alınan kararlara uygun olarak Personel

Dairesi Başkanlığı tarafından yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet

sitesinde duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile

başvuru tarihi, süresi, sınav yerleri ile sınav konu başlıkları belirtilir.
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Yazılı sınava başvuru

MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan

değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin

son günü itibariyle gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-

telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için

duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Aday memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulu-

namazlar.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kad-

rolarında görev yapıyor olmak gerekmekte olup; diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli

söz konusu sınavlara başvuruda bulunamazlar.

(6) Başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar ilan edilir.

Yazılı sınav ve değerlendirme

MADDE 14 ‒ (1) Yazılı sınav; bu sınava ilişkin sınav konularına duyuruda yer verilmek

suretiyle Bakanlıkça yapılır veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eği-

tim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek-

öğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav konuları sınav

kurulunca belirlenir.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden hesaplanır.

a) Döner sermaye merkez müdürü, şube müdürü, müdür ve kuruluş müdürü kadrolarına

görevde yükselme suretiyle atanmak için yapılacak yazılı sınav sonucunda en az altmış puan

alanlar başarılı sayılır.

b) Diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanmak için yapılacak yazılı sınav so-

nucunda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınava alınma ve sözlü sınav konuları

MADDE 15 ‒ (1) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür ve şube

müdürü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş

katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan

adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
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(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentle-

rinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı

ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin yüz puan üzerinden verdikleri

puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 ‒ (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş

müdürü, müdür, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının

aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle

tespit edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı

sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç

otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonucu ile birlikte nihai başarı listesi, sözlü sınavların yapıldığı tarihten

itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 ‒ (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren

en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar ilgisine göre sınav kurulunca incelenir

veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içinde Personel

Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan

adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Engelli personelin sınava girişi

MADDE 19 ‒ (1) Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine

getirmesine engel bir hâli olmayan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri

alır.

Unvan değişikliği usul ve esasları

MADDE 20 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az lise düzeyinde mes-

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

ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
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(2) Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapı-

lacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Atamaya İlişkin Hükümler 

Atama

MADDE 21 ‒ (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip başarı sıralamasındaki sırasına ve tercihlerine göre atanır.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın atanmaya hak kazandıkları görevlere öngörülen

süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımamaları nedeniyle sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, nihai başarı listesinin kesinleştiği tarihten

itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar en fazla asıl aday sayısı kadar belirlenen yedekler arasından başarı sı-

ralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak

atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 ‒ (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslara göre yapılır.

a) Aynı düzeyde görev içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak

kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama ya-

pılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve ku-

ruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere

öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin

isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki

geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
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ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim

şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak

atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23 ‒ (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, il-

gililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olma-

mak üzere müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 26 ‒ (1) 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi ile kapatılan başkanlık

ve genel müdürlüklerin;

a) 20/6/2005 tarihli ve 25851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlüler İdaresi Baş-

kanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

b) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği,

c) 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-

meliği,

ç) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kadının Statüsü

Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

d) 21/11/2005 tarihli ve 26000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Araş-

tırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci

maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI İLE

EĞİTİM BİRİMLERİNİN KURULUŞ, İZİN, ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma,

Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinden ‘‘ve tabiat’’ ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Koruma Yüksek Kurulu”,

“Koruma Bölge Kurulu”, “Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” tanımlarından ‘‘ve tabiat’’

ibaresi çıkarılmış, “taşınmaz tabiat varlıkları” tanımı yürürlükten kaldırılarak “Onarım ön izin

belgesi” ve “Onarım uygunluk belgesi”  tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce

KUDEB, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından veri-

lecek belgeyi,”

“Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine  uygun ta-

mamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu Müdür-

lüğü tarafından verilecek belgeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından ‘‘ve

tabiat’’ ibareleri çıkarılarak, birinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları sırasıyla aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bün-

yesinde taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili  işlemler ve uygulamaları yürütmek ve  denetimlerini

yapmak üzere KUDEB kurulur. KUDEB kurulmamış yerlerde taşınmaz kültür varlıkları, bun-

ların koruma alanları ve sit alanlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına

giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve

denetiminde yapılır.”

“Tescilli kültür varlıkları ile sit alanlarının yoğun olduğu büyükşehir belediyeleri sınır-

ları içinde kalan ilçe belediyelerine, bünyelerinde KUDEB'in kurulmasına ilişkin büyükşehir

belediyesinin görüşü alınarak Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine gerekli izin verilir. KUDEB’in,

büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri bünyesinde kurulamaması halinde görevler,

büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür.”

“Belediye bünyesinde kurulan KUDEB’ler belediye ve mücavir alan sınırları içinde, il

özel idaresi bünyesinde kurulan KUDEB’ler belediye ve mücavir alan sınırları dışında yetki-

lidir. İl ve ilçe belediyelerince KUDEB kurulmadığı veya kurulamadığı takdirde bu belediye-

lerin sınırları ve mücavir alanları içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili yetkilerin

kullanılması ve görevlerin yapılması, Bakanlık tarafından o ilin özel idaresine devredilebilir.”

“İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bün-

yesinde kurulan KUDEB’lerde mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, sanat tarihi mes-

lek alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının bulunması halinde alanın özelliğine

göre en az bir arkeoloğun görev alması zorunludur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci
fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“KUDEB’lerde Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bulundurulması zorunlu mes-
lek alanlarından uzmanların yanı sıra antropoloji, konservasyon ve restorasyon, ilgili mühen-
dislik meslek alanlarında uzmanlaşmış kişiler görev alabilir. Uzmanların nitelikleri ve sayıları,
KUDEB’in görev alanındaki taşınmaz kültür varlıklarının niteliği ve yoğunluğu göz önüne alı-
narak belirlenir.”

“Şehir planlama meslek alanından gelen uzmanın korunması gerekli taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih edilir.”

“KUDEB’lerde görev alacak uzmanların üç ay süre ile ilgili koruma bölge kurulu mü-
dürlüğünde staj yapması zorunludur. Bakanlıkta ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde en az bir yıl
görev yapmış yukarıda belirtilen uzmanlıklara sahip kişiler stajdan muaf sayılırlar.”

“5 inci maddede adı geçen uzman personel tamamlanmadan KUDEB faaliyete geçe-
mez. KUDEB uzmanlarının eksilmesi halinde üç ay içerisinde tamamlanmazsa yetki koruma
bölge kurulu müdürlüklerine geçer. Eksik üyenin tamamlanması halinde KUDEB'in yetkisi
devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (m)
bentlerinden ‘‘ve tabiat’’ ibaresi çıkarılmış, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve ta-
miratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun
bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, onarımın tamamlanması sonrasında ön izin
belgesini, denetleme sürecinde hazırlanmış raporları, taşınmazın onarım öncesi ve sonrasına
ait fotoğrafları ve onarım uygunluk belgesi ile diğer belgelerin birer örneğini bir ay içerisinde
ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on ikinci fıkrasından ‘‘ve tabiat’’
ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından ‘‘ve tabiat’’
ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tescilli l. grup yapıların tadilat ve tamiratlarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağlı
bölge müdürlüklerinde kültür varlıklarının onarımları konusunda uzmanlaşmış heyetler tara-
fından uygulamaya ilişkin koşulların belirlendiği bir ön izin belgesi düzenlenerek uygulamaya
izin verilir.”

“Vakıflar Genel Müdürlüğünce tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda yapılacak
müdahaleler yapının mevcut durumunun fotoğrafları üzerinde belirtilerek uygulama raporu ile
birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.”

“Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar uzmanlarca
yerinde incelenir, uygulama öncesi belgelerle karşılaştırılarak yapılan uygulamanın düzeyi be-
lirlenir. Onarımın tamamlanması sonrasında; ön izin belgesi, denetleme sürecinde hazırlanmış
raporlar, taşınmazın onarım öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar ve onarım uygunluk belgesi ile
diğer belgelerin birer örneği üç ay içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) İhale dokümanları:  Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fık-

rası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan ve hat tahsisine ait iha-

leye ilişkin dokümanları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin so-

nuna ve ikinci fıkrasının (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, imza tarihi eski olmakla birlikte başvuru yapılacak süre için yürürlükte olan bir An-

laşma sunulması halinde söz konusu Anlaşmanın geçerli olduğuna ilişkin olarak başvuru sahibi

tarafından verilecek yazılı taahhütname.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Senkron paralel olmayan bağlantılar için verilen ithalat ve/veya ihracat faaliyetine

ilişkin iznin süresinin dolmasından önce faaliyetin devamına ilişkin Kuruma lisans tadil baş-

vurusu yapılması ancak başvuruya ilişkin sürecin zamanında tamamlanamaması durumunda,

elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatına ilişkin Kuruma yapılan başvurunun sonuçlandırıl-

masına yönelik işlemler tamamlanıncaya kadar; söz konusu ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin

kesintiye uğramamasını teminen ve gereklilik olması durumunda, faaliyetin devamına Kurul

tarafından izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon hat

kullanımının takibi ve bu hatlardaki kısıt yönetimi, Sistem İşleticisi tarafından yürütülür.

(2) TEİAŞ birinci fıkra kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Kanunun 8 inci mad-

desinin dördüncü fıkrası uyarınca uluslararası kuruluşlar ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde

ve Kurul onayı almak kaydıyla söz konusu uluslararası kuruluşlara kısmen veya tamamen dev-

redebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar Sistem İşleticisi tarafından hazırlanarak

Kurul onayına sunulur ve onayı müteakip Sistem İşleticisi tarafından hazırlanan ihale dokü-

manları internet sitesinde duyurulur. Ancak, 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapı-

lacak olan kapasite tahsislerinde ayrıca usul ve esasların onaylanmasına gerek olmayıp, Kurul

tarafından onaylanan ihale dokümanları çerçevesinde kapasite tahsisleri gerçekleştirilir.”

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2014 – Sayı : 29219



MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/5/2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık

Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller

Sağlık Genel Müdürlüğünü,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı, sahil sağlık

denetleme merkezi tabibinin veya yardımcı sağlık personelinin izin ve gözetiminde, gerekli

gemiadamı değişiminin yapılması,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hudut

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-

dürlüğü,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-

dürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/5/2008 26871

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/12/2010 27802

2- 17/12/2011 28145

3- 30/10/2013 28806

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/5/2014 29003
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Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

9 uncu maddesine  aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Öğrencilerin hangi sınıf ve yarıyıl öğrencisi olduklarının tespiti için, her yarıyılın

sonunda genel not ortalamasına bakılır. Genel not ortalaması 1.70 ve üzerinde olan öğrenciler

bir üst yarıyılda 1.70’ in altında olanlar bulundukları yarıyılda gösterilir. Öğrencilerin yarıyıl

ders kredi yükleri bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı

bulundukları yarıyılın ders kredi toplamına göre belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kayıtlı bulundukları dönem sonunda genel not ortalaması 1.70’ten daha düşük olan

öğrenciler, öncelikle FF, FD, NA, W ve U notu aldıkları dersleri almak şartı ile bulundukları

dönemin ders kredi yükü ile sınırlı olmak ve toplam 10 krediyi geçmemek şartıyla daha önce

almadıkları derslerden en fazla üç ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce geçer not al-

dıkları dersleri dönem ders yükü ile sınırlı olmak üzere tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste,

önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/1/2013 28520

2- 14/7/2014 29060

3- 3/10/2014 29138

4- 16/10/2014 29147
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum

Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AFAMER): Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Birimleri: Merkezin Yönetim Birimlerini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Afet ve acil durum yönetim sürecinin temel un-

surları olan oluşum, risk-zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında Üniver-
sitenin ilgili akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde kamu kurum ve
kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde kentsel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır. Bu çerçevede
Merkezin amaçları şu konuları kapsar:

a) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konulara yönelik araştırma inceleme ve uygulama
çalışmaları ile bilimsel bilginin üretilmesi, var olan bilgi birikimine ulaşılması ve yayılması,
bu üretim ve birikimin kamu ve toplum yararına kullanılması.
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b) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konulara yönelik bilimsel araştırma projelerinin
ve sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi, yine çeşitli proje prog-
ramlarından faydalanarak yeni tasarım, ürün ve yazılımların geliştirilmesi, ihtiyaç durumunda
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve bu suretle kamu ve özel sektöre hizmet sunulması.

c) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konulara yönelik; Toplum bilinçlendirme eğitimleri
ve sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi.

ç) Merkez bünyesinde operasyonel kabiliyeti olan afet ve acil durum yönetim ve mü-
dahale biriminin oluşturulması ve gerekli malzeme, eğitim ve personel altyapısının sağlanması.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet ve çalışma alanına giren afet ve kazalar; Deprem,

heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlamalar ve tsunami, çığ, sel, hava kirliliği, asit yağmurları,
orman yangınları, sert rüzgârlar, kuraklık, sıcak ve soğuk dalgası, kara kazaları, su kazaları,
kimyasal biyolojik radyoaktif - nükleer kaza ve saldırılar, maden kazaları, ulaşım kazaları, sa-
nayi ve iş kazaları, yangın, salgın - bulaşıcı hastalıklar, göçler, savaşlar ve terör saldırılarıdır.

(2) Merkezin faaliyet alanları, birinci fıkrada belirtilen afet ve kazalara yönelik olarak
aşağıdaki hususları kapsar:

a) Afet yönetim sürecinin risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarına
yönelik olarak bilimsel düzeyde araştırma, inceleme, uygulama, saha çalışmaları ve benzeri
akademik çalışmaların yapılması, desteklenmesi ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası kurum,
kuruluş ve merkezlerle iletişim ve işbirliği içinde bu çalışmaların yürütülmesi.

b) Afet ve kaza yönetimi alanında; Araştırma, uygulama ve diğer akademik çalışmalar
sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgu ve sonuçların rapor, makale, bildiri, kitap, bülten,
dergi ve benzeri yayımlarla duyurulması, ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açıl-
ması ve kesinleşen sonuçların devletin ilgili birimlerine sunulması.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum gibi
bilimsel toplantılar düzenlenmesi, düzenlenmesine katkı ve destek verilmesi, düzenlenen bu
tür faaliyetlere katınılması.

ç) Gerektiğinde Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay’ı ve
benzeri kamu kurum ve kuruluşları, yetkin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak,
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve hibelendirilen bilimsel
araştırma ve uygulama projelerinin ve sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesi, hayata geçi-
rilmesi.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, ekonomik ve emniyetli çözümler sağlayacak etüt ve proje
çalışmaları yapılması, bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti sunulması.

e) Afet ve kaza yönetiminin tüm araştırma konularına ilişkin olarak, bilgi teknolojisi
alanında yeni yazılımların geliştirilmesi, yeni cihaz, makine, ekipman ve malzemenin tasarımı
ve üretilmesi.

f) Afet ve kazalara yönelik riskler ve bu risklerden korunma konularında, farkındalık,
bilgilenme ve bilinçlenmeyi sağlayacak halk eğitimleri düzenlenmesi, bu konuda gerektiğinde
ilgili üniversite birimleri, öğrenci toplulukları ve diğer kamu ve özel kurumlarla ortak çalışıl-
ması.

g) Afetlerden korunma, müdahale ve iş sağlığı ve güvenliği konuları kapsamında; Resmi
ve özel kuruluşlar ile Üniversite öğrencilerine ve personeline sertifikalı veya katılım belgeli
eğitim ve kurs programları düzenlenmesi, bu kapsamda özellikle uygulama ve beceri yeterliliği
gerektiren eğitim programları için ihtiyaç duyulacak, uzman ve eğitici kadronun istihdam edil-
mesi ve yetiştirilmesi, bu uygulama eğitimleri için gerekli diğer kaynakların ve alanların temin
ve tahsis edilmesi.
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ğ) Merkez bünyesinde kurulacak olan afet ve acil durum yönetimi biriminde afet ve
kazalara müdahale kabiliyeti olan müdahale ekiplerinin oluşturulması.

h) Merkezin kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaların yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; afet yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış Üniver-

site öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz olarak üç aydan fazla görevi başında
bulunmaması durumunda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu
üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak
görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yürütür ve Müdürün görevi başında
bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı da, yeniden görev-
lendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür ve
müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir üye Müdüre
vekillik eder.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işle-
yişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak.
c) Gündemi belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık

etmek.
ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları hayata geçirmek.
d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin birimleri arasında koordinasyonu

ve işbirliğini sağlamak.
e) Merkezin bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetleri ile Merkezce desteklenen araş-

tırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek, Yönetim Kuruluna bilgi
vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre
bilgi vermek.

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu
görevlerin; bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülüp, sürdürülme-
diğini denetlemek.
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h) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu
ve sonraki yıla ilişkin faaliyet programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe
sunmak.

ı) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
i) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.
j) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
k) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.
l) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek.
m) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-
rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

altı üye ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlen-
dirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli
görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni görevlen-
dirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı
tarihinden en az dört gün önce yazı ile bildirilir. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-
landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan
diğer uzman, eğitmen ve akademik personeli, görüş almak üzere oy hakkı olmadan, Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya müdür yardım-
cısı başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Akademik bir organ olarak; Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda

Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
ile birlikte yürütülecek yerel, ulusal, uluslararası bilimsel, eğitsel, uygulamalı faaliyetler için
gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer düzenlemeleri
yapmak.

b) Merkezin; bilimsel, eğitsel ve uygulamalı boyutta beş yıllık stratejik planını ve bu
plana bağlı yıllık planları ve programları hazırlayarak Rektörün onayına sunmak ve bu planların
uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin; planlanan faaliyetleri, uygulamaları, idari, mali ve bütçe konuları ile Yö-
netim Kurulunun, personel ve diğer kişi ve kurumların araştırma, eğitim, uygulama, danışman-
lık ve bilimsel faaliyetler konularındaki görüş ve taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak,
Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların ve projelerin konularına ve özelliklerine
göre yönetim birimlerine bağlı geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak.

e) Yönetim birimleri ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
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g) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını ve niteliklerini belirlemek, bu konuda
Rektöre görüş bildirmek.

ğ) Merkezin araç-gereç, malzeme, teçhizat ve benzeri diğer ihtiyaçları hakkında Rektöre
görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu doğrultuda rapor oluşturmak.

h) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; afetler ve afet yönetimi konusunda bilgi ve tecrü-

besi olan yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış birikimlerinden yararlanılabilecek
Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Üniversite dışından yetkinliğini kanıtlamış ki-
şiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendi-
rilen en az yedi en çok onbeş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, ge-
riye kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Kurula oy hakları olmaksızın
Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir.

(2) Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun do-
ğal başkanıdır. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır ve Rektör veya rektör yardımcı-
sının bulunmaması durumunda kurula vekâleten başkanlık eder. Danışma Kurulu,  her faaliyet
yılında en az bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde
Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde top-
lanır ve bir başkan yardımcısı ile bir raportör seçerler. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve
üyeliğe son verme Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün
onayı ile olur.

(4) Danışma Kurulu üyeleri kişisel görüşlerini yazılı olarak Müdüre sunabilirler.
(5) Danışma Kurulu, Merkezin stratejik planları ve etkinlik alanlarıyla ilgili konularda

değerlendirmeler yaparak, Yönetim Kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunur.
Uygulama birimleri
MADDE 11 – (1) Uygulama birimleri, Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel

ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek
amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan fonksiyonel organlardır. Uygulama birimle-
rinin başkanları Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

(2) Merkezin uygulama birimleri şunlardır:
a) Bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri birimi.
b) Özel hizmetler birimi.
c) Eğitim faaliyetleri birimi.
ç) Afet ve acil durum yönetim birimi.
(3) Her bir uygulama biriminin altında çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grup-

larının başkanları ilgili uygulama birim başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayıyla gö-
revlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, uzman ve idari personel ihtiyacı, Mü-

dürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör
tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
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Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faa-

liyetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve ge-
rektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı
ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2009 tarihli ve 27345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üni-
versitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz okulunda AKTS kredisine tabi öğrenciler en çok 16 AKTS, İZÜ kredisine tabi
öğrenciler ise en çok 10 kredilik ders alabilirler.”

“(7) Öğrenci, yaz okulunda almak istediği ve Üniversite tarafından açılacağı ilan edilen
derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci Üniversiteye kayıt yaptırdığı halde açılmayan
dersler ile ilan edilmeyen dersleri başka üniversitelerden alabilir. Öğrencinin yaz okulunda
Üniversiteden veya başka üniversitelerden alabileceği toplam ders kredisinin hesabında ikinci
fıkra hükümleri esas alınır. Başka üniversiteden alınacak dersin Üniversitede açılmamış olması,
içerik, dil, kredi ve saat açısından denkliğinin, Üniversitedeki ilgili birim yönetim kurulları ta-
rafından önceden kabul edilmesi gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/9/2009 27345

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/4/2011 27918

2- 22/2/2013 28567
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK

SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2015/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık
halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-
rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-
pit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde
yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer al-
maktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2014 yılı
için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para ce-
zaları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
(2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT

DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt

Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürün-

lerinin yurt içi kaynaklardan temininde ve serbest dolaşıma girişinde uygunluk yazısı düzen-

lenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, 5 inci maddede yer alan durumlar ha-

riç olmak üzere, yurt içi kaynaklardan temin edilebilmesi ve serbest dolaşıma girebilmesi için

Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt ha-

ricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar,

tarafından yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı tale-

binde bulunabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma

giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması veya azami 5 kg

kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kg kapasiteli ambalajlar

içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde veya

azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına ak-

tarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen

belgeler, aynı takvim yılı içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında yeniden istenmez.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi ek-

lenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt

harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi,”

“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında

arama ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere

kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapa-

cakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var ise bu şirketin yetkilen-

dirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti ile ürünlerin

adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin

açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uy-

gun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkranın (c) ve (ç) bent-

lerinde sayılan belgeler aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından yüksek olanının

beşinci fıkrada belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından talep

edilmesi halinde, beşinci fıkra uyarınca temin izni verilebilir.”

“(6) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek sure-

tiyle, 1000 kilogram ve katları olarak verilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilme-

yen miktarı stok olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate

alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi uygunluk ya-

zısının verildiği yılın 31 Aralık günü bitimine kadardır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri

yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, Ocak ayından başlamak

üzere üçer aylık dönemler halinde dönemi takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirmekle

yükümlüdür. Bildirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı,

ürün adı, ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8’deki

tablo kullanılarak yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe ekli Ek-7B ve Ek-7C bu Tebliğin ekinde yer alan Eklerle

değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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28/12/2014 PAZAR        MURAT 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Aralık 2014 

PAZAR 
Sayı : 29219 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/100 
Karar No : 2014/79 
4733 sayılı Kanuna Muhalefet, Eşyayı, Gümrük İşlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek 

suçundan Sanık Bulgaristan Uyruklu Marıya ve Angel kızı, 26.05.1954 Plovdıv D.lu. Krayreçna 
Sk. No:6-Plovdıv-BULGARİSTAN adresinde oturur ROZA ANGELOVA GEORGIEVA 
hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, 5237 sayılı Yasanın TCK. 
61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 400,00.-TL. Adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın 
adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik 
özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı Yasa ile değişik 
5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 
5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle 
denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına 
alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde 
açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın 
DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 
açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği 
mümkün olmadığından sanık ROZA ANGELOVA GEORGIEVA'ya tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 10448 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2014/13474 
SUÇ : Vergi usul kanununa muhalefet 
SUÇ T. : 2003-2004-2005-2006 
SANIK : Tarkan KIRMIZI: (Yusuf, Ümmü oğlu 13/06/1975 doğumlu) M. Bey 

Merkez Mah. İstoç 13 Ada 81 Bağcılar/İstanbul adresinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

11/09/2012 gün ve 2007/185 E. 2012/789 K. sayılı hükmün katılan tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 
gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 
28/05/2014 gün ve 11/2013/70384 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 11593/1-1 
 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2014 – Sayı : 29219 

 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Fatme oğlu, 1993 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED GAZEL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1159 Esas 

2014/1123 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. 10921 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Emine oğlu, 1986 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED ADİL HANİFİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1126 

Esas 2014/1176 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. 10922 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İsmail ve Sabiha oğlu, 1965 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULKADİR MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1228 

Esas 2014/1149 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. 10923 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Leyla oğlu, 1986 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET MEYAŞİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1229 Esas 2014/1150 

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. 10924 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 

ekleyerek, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığı’na, 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 

Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas 

olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve 

yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek, 

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. 

(***) Bulunan anabilim dalındaki yardımcı doçent kadrolarına başvuruların bu ilanın 

yayın tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ilgili birime yapılması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI 
ÜNVAN ADET NİTELİKLER 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Üstün Zekalıların Eğitimi Doçent 1 
Üstün Zekalılarda çevre eğitimi 

konusunda çalışma yapmış olmak.  

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme  
Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme) bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Öz ve akran 

değerlendirme konularında yayınları 

olmak.  

Türkçe Eğitimi Doçent 1 

Alan Eğitimi (Türkçe Eğitimi) bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. 

Mizah-Eğitim ilişkisi üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 
Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Yaratıcılık ve 

Yaşlılık konularında yayın yapmış 

olmak.  
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BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI 
ÜNVAN ADET NİTELİKLER 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İngilizce Mütercim 

Tercümanlık (*) 
Doçent 1 

Doçentliğini Batı Dilleri ve Edebiyatları 

alanında almış olmak; İngiliz dili, 

kültürü ve tiyatrosu alanında yayınları 

bulunmak. 

Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı 

alanında almış olmak; Osmanlı şiirinde 

görsellik alanında çalışmaları bulunmak.  

Karşılaştırmalı Edebiyat Yard.Doç. 1 

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı 

alanında yapmış olmak, çağdaş kadın 

şiiri bağlamında feminist poetika ile 

ilgili çalışması bulunmak. 

Deneysel Psikoloji Yard.Doç. 1 

Deneysel Psikoloji ya da Sinirbilimler 

alanında doktora yapmış olmak; 

Duygudurum Bozuklukları ve Bilişsel 

İşlevler alanında çalışmalar yapmış 

olmak.  

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

Tedarik Zinciri Yönetimi (*) Doçent 1 

Lojistik ve Operasyon Yönetimi 

alanında doktora yapmış olmak. 

Denizcilik alanında 10 yıl eğitim 

tecrübesine sahip olmak. 

Gemi Makinaları İşletme 

Mühen. Bölümü (*) 
Yard.Doç. 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, 

Gemi Kaynaklı Emisyonlar alanında 

yayın yapmış olmak.  

Gemi Yönetimi (*) Yard.Doç. 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, 

Buzda Seyir alanında yayın yapmış 

olmak.  

Deniz Ulaştırma İşletme 

Yönetimi (*) 
Yard.Doç. 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında 

doktora yapmış olmak, Liman Hizmet 

Kalitesi alanında yayın yapmış olmak.  

Denizcilik Eğitimi  Yard.Doç. 1 

Enerji Kaynaklarının Konumlandırılmasında 

Çizge Teorisi alanında yayın yapmış 

olmak.  

FEN FAKÜLTESİ 

Analiz ve Fonksiyonlar 

Teorisi  (*) 
Profesör 1 

Fonksiyonel  analiz, temsil teorisi ve 

spektral geometri alanlarında çalışmaları 

olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Müzik Bilimleri Doçent 1 

Müzik bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Müzikoloji alanında çalışmalar 

ve popüler müzik üzerine yayınlar 

yapmış olmak. 

Film Tasarım ve Yazarlık Yard.Doç. 1 

Doktorasını Sinema-TV bölümünde 

yapmış olmak. Televizyon ve etik 

üzerine uzmanlaşmış olmak. Sinema TV 

bölümünde ya da Film Tasarımı 

bölümünde en az 10 yıl çalışmış olmak.  
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BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI 
ÜNVAN ADET NİTELİKLER 

Halı Kilim ve Eski Kumaş 

Desenleri 
Yard.Doç. 1 

Sanatta yeterliliği Geleneksel Türk El 

Sanatları anasanat dalında yapmış 

olmak. Selçuklu, Osmanlı Saray Halıları 

ve Halı Tasarımı konusunda 

uzmanlaşmış olmak. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Hemşirelik Esasları  Doçent 1 

Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve 

Yönetimi) bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Açık ve kapalı sistem 

aspirasyon yöntemleri, nafile tedavi ve 

ağız bakıma yönelik yayınları olmak. 

Hemşirelik Esasları  Yard.Doç. 1 
 Hemşirelik alanında doktora yapmış 

olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Medeni Hukuk Doçent 1 
Borçlar Hukuku ve İnşaat Hukuku 

alanında kitap çalışması olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Türk İslam Edebiyatı Doçent 1 
Türk Tasavvuf Edebiyatı (Gülşeni 

Edebiyatı) üzerine çalışması olmak.  

Din Eğitimi Doçent 1 
Yaygın Din Eğitiminde Yeni 

Yaklaşımlar konusunda çalışması olmak.  

Hadis Yard.Doç. 1 - 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Muhasebe ve Finansman Profesör 1 

Muhasebe ve Finans bilim alanında 

doçentliğini almış olmak, maliyet 

muhasebesi konularında yayınları 

olmak. 

Sayısal Yöntemler Doçent 1 

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Markov 

zincirleri konusunda yayın yapmış 

olmak.  

Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Örgütsel 

davranış alanında, farklılıkların yönetimi 

ile ilgili yayınları olmak.  

Kentleşme ve Çevre 

Sorunları 
Doçent 1 

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre 

Politikası bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Yabancıların yerel kamusal 

yaşama katılımı konusunda yayınlar 

yapmış olmak.  
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BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI 
ÜNVAN ADET NİTELİKLER 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Turizm ve Otel Yönetimi (*) Doçent 1 

Sosyoloji bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Uluslararası göç, toplumsal 

cinsiyet ve medya konularında ulusal ve 

uluslararası yayın yapmış olmak. 

Sayısal Yöntemler (*) Doçent 1 

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Karar 

süreçlerinin modellenmesi ve karar 

destek sistemleri konusunda çalışmalar 

yapmış olmak.  

Siyasi Tarih (*) Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Türk Dış 

Politikası ve Uluslararası Güvenlik 

Sorunları üzerine çalışmalar yapmış 

olmak.  

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama (*) 
Doçent 1 

Üretim Yönetimi bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Üretimde 

karar verme yöntemleri konusunda 

çalışmalar yapmış olmak.  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bina Bilgisi Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Çocuk ve Mekan İlişkileri 

konusunda çalışmaları ve yayınları 

olmak.  

Restorasyon Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini 

almış olmak, zanaat-mekan-koruma 

ilişkisi ile anonim mimarlık konularında 

çalışmaları ve yayınları olmak.  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Geoteknik Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Geçirimsiz 

bariyer hidrolik iletkenliği üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tekstil Teknolojisi Doçent 1 

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. 

Üretim yönetimi, çalışma sermayesi 

konularında eserler yayınlamış olmak.  

Endüstri Mühendisliği Doçent 1 

Endüstri Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Petri Ağları ve 

Üretim Sistemleri Tasarımı konularında 

yayınlar yapmış olmak.  

TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve 

Hast. 
Profesör 1 

Olumlu Annebabalık (Triple-P) ve 

Bebek Gözlemi eğitimi almış olmak.  

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 

Nöroşirürji Bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Uluslararası "Derin Beyin 

Stimulasyonu" ve "Epilepsi Cerrahisi" 

konusunda deneyimli olmak.  
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BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI 
ÜNVAN ADET NİTELİKLER 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Doçent 1 

Çocuk Kardiyolojisi Yandal Uzmanı 

olmak. Probleme dayalı öğrenimde 

eğitim tecrübesi olmak.  

Halk Sağlığı Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Halk Sağlığı 

alanında yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak. 

Anatomi Doçent 1 

Anatomi alanında tıpta uzmanlık 

diploması sahibi olmak ve deney 

hayvanlarında stereolojik mikroskobik 

çalışma yapmış olmak.  

Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 

Kanser biyolojisi alanında doktora 

yapmış olmak, NGS (yeni nesil 

dizileme) tekniklerinin kullanıldığı 

yayınları olmak.  

Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 

Kök/öncül hücreler, ko-kültür, doku 

mühendisliği ve üç boyutlu biyomateryel 

kompozisyonu konularında yayınları 

olmak.  

Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 

İmmünoloji ve mikrobiyoloji alanında 

doktorası olmak, hücresel immünoloji, 

NKT hücreleri ve metabolizma-

inflamasyon ilişkileri konularında 

yayınları olmak.  

Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 

Hücre ve moleküler biyoloji alanında 

doktora yapmış olmak, mitokondri 

biyolojisi konusunda yayınları olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Kompozisyon ve Orkestra 

Şefliği 
Doçent 1 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik anasanat 

dalı sanatta yeterlik diplomasına sahip 

olmak. Alanında en az 10 (on) yıl 

tecrübeli olmak. 

Kompozisyon ve Orkestra 

Şefliği 
Doçent 1 

Müzik bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Alanında en az 7 (yedi) yıl 

tecrübeli olmak.  

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO. 

Kardiyopulmoner Fizyoterapi- 

Rehabilitasyon 
Yard.Doç. 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.  

Nörolojik Fizyoterapi-

Rehabilitasyon 
Yard.Doç. 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.  

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU   

Makine Programı Doçent 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Lazer yüzey 

oyma ve sürtünme karıştırma kaynağı 

konularında çalışmalar ve uluslararası 

yayınlar yapmış olmak. 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı Programı 
Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. İş yaşamında 

kuşaklar konusunda ve stratejik yönetim 

konularında yayın yapmış olmak. 

 11691/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
— Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim

Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik

— Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin

Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
— Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat
— 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin

Tebliğ (2015/1)
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı

Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

NOT: 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Merkezî
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel
Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin
Tedaylı Hesap Planları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


