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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE SPORCU SAĞLIĞI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağ-

lığı Uygulama ve araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına ve bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Aralık 2014
PAZARTESİ

Sayı : 29220



İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında, Ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik

araştırma yapmak ve araştırma yapmak isteyenlere parasal ve bilimsel kaynak sağlamak, pro-

fesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık

yapmak, her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve

önermek, özel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek,

uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak, spor yaralanmalarının te-

davisinden çok yaralanmalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, yaralanmış spor-

cuların spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına sağlık

hizmeti sunmak ve sağlık hizmeti sunanlara eğitim vermek ve ihtiyaç duyulan yerlerde yuka-

rıdaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek

sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak, araştırma yapmak isteyen lisans

ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle tartışacakları ve uy-

gulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, araştırmalarını sürdürürken

ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak, başka bir yönden de lisans

ve lisansüstü programlarda insan performansı ve sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu alan-

larındaki araştırmalara destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin pratik alan-

daki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, spor bilimlerindeki lisans ve lisansüstü

programlara ve araştırmalara katkı ve destek sağlamak.

b) Spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak, uyguladığı motor testler so-

nucunda yaş ve yeteneklerine göre uygun spor dalına yönlendirme yapmak.

c) İster pasif ister aktif sporcu olsun yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının

tespit edilerek arttırmak için gerekli uygulama modellerini yaşa, cinsiyete ve fizik kapasitesine

uygun olarak geliştirerek önermek.

ç) Spor yaralanmalarını, performansın laboratuvar şartlarında değerlendirmek, farklı

yaş gruplarındaki spor ve sağlık arasındaki ilişkinin ortaya konulmasını sağlamak, ortaya ko-

nulan bilimsel gerçeklere uygun olarak egzersiz programları düzenlemek.

d) Sportif sakatlıklarda, spesifik ve hızlandırılmış rehabilitasyon prensiplerini araştır-

mak ve bu prensiplerin uygulamaya konulmasında modeller oluşturup önermek.

e) Sportif performans ölçümü, sporcu yaralanmaları, spora başlama check-up muaye-

neleri, sporcu beslenmesi ve her yaş gurubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik

hizmetlerini vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fiz-

yoterapist, doktor) elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgemizdeki spor bilimleri ve sporcu

sağlığı konusundaki hizmet kalitesini artırmaya çalışmak.
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g) Kamu ve özel sektörün, spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine,

ihtiyaçlarına cevap vermek üzere danışmanlık hizmeti yapmak, araştırma yapmak, projeler al-

mak, yürütmek, çözümler üretmek ve önermek.

ğ) Her yaş grubuna, yaş cinsiyet ve fiziksel uygunluklarına yaşam için fiziksel aktivite

programları düzenlemek ve geliştirmek.

h) Özel gruplarda ve engellilerde fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişiminin sağlanarak

sosyal yaşama uyumlu, üretken bir birey olarak topluma kazandırılma konusunda sosyal ve

sportif programlar düzenlenerek bu programlara ilişkin malzeme ve ekipman desteği sağlamak

ve geliştirmek. Halk sağlığına yönelik olarak yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, rekreasyon

alanlarının geniş kitleler tarafından bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak.

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendi-

rilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alına-

bilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

larından olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-

yına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Mü-

dür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yö-

netim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkındaki

bildirimini Rektöre sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluş-

ları ile işbirliği yaparak amaca uygun proje karşılıklı yardım gerçekleştirmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin kadrolu
öğretim üyeleri veya görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört
üye ile birlikte toplam altı kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Müdürün yokluğunda Müdür Yardımcısı vekalet eder.
Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını Rektörlük Makamına sunmak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek

adayları tespit edip karara bağlamak.
ç) Kuruluş amacına uygun araştırma ve proje müracaatlarını inceleyerek, uygun görü-

leni ve destekleme şeklini karara bağlamak.
d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ait esasları, gelirin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali

destek isteklerini karara bağlamak.
f) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.
g) Danışma Kurulu Üyelerini Rektörlüğe önermek.
ğ) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-
nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından
istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz kişiden olu-
şur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur.
Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Yürürlük

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

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP HUKUKU UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-
ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının ve

ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında tıp, eczacılık ve sağlık hukuku
ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygu-
lamak, araştırma proje ağları kurmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak; toplumsal alanda tıp,
eczacılık ve sağlık hukuku farkındalığı yaratmak, akademik ve uygulamalı destek vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, tıp, eczacılık ve daha genel ölçekte sağlık hukuku ve sağ-

lık hukuku politikası ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak,
yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu konularda araştırma ve uy-
gulama yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak, projeler geliştirmek ve yürütmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak, 

b) Etkinlik alanları ile ilgili gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,
seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek; etkinlik alanları
ile ilgili bireysel yetenekleri geliştirici veya sosyal sorumluluk amacı taşıyan seminer, çalıştay,
sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hiz-
met içi eğitim niteliğinde kurslar ve sertifika programları düzenlemek,

c) Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek, katkıda bu-
lunmak,
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ç) Tıp, eczacılık ve sağlık hukuku konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağ-
lamak, gereksinim veya istem halinde inceleme ve araştırmalar yapmak, proje hazırlamak, eği-
tim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri
hizmetleri vermek, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya
karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda, akademik veya uygulamalı danış-
manlık veya eğitim hizmeti vermek; tıp, eczacılık ve genel olarak sağlık hukuku uyuşmazlık-
larında tavsiye etmek üzere bilirkişi ve uzman listeleri oluşturmak,

e) Etkinlik alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi
amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv, laboratuar ve gerekli
diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, yayınları izlemek ve  bunları
Merkeze kazandırmak,

f) Tıp, eczacılık, sağlık hukuku ve hukuk politikası konusu ile ilgili her alanda toplumun
aydınlatılması ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve
broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel ni-
telikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak ve medyada farkındalık yaratmak, 

g) Araştırmalardan veya diğer etkinliklerden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel
yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,

ğ) Merkez gözetiminde merkezin etkinlik alanında bilgilenmek veya çalışmalarında
tıp, eczacılık ve sağlık hukuku bilgisi edinmek isteyen araştırmacılara ve uygulayıcılara, kamu
veya özel sektöre, sağlık çalışanlarına, öğrencilere akademik ve klinik eğitim vermek,

h) Hacettepe Journal of Health Law & Policy adlı, İngilizce dilinde yayımlanacak bir
bilimsel süreli yayın çıkarmak,

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde
bulunmak.

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 Müdür Yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli kadrolu öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün sorumluluk ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür Yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ile ilgili

esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilip görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görev-
lendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer sistemini,” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) ANO hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları,

bu derslere ait AKTS kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve AKTS
kredi değerleri toplamına bölünür.

b) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı
notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait AKTS kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar
toplanır ve bu toplam, AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra
iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler
ANO ve AGNO hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili yükseköğretim kurumu öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek ders-
lerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli AKTS’yi tamamlamış, AGNO’sunu en
az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci,
öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili yüksek öğretim kurumunun lisans diploması ve-
rilir.

(2) Fakülteyi bitirenlere diplomaları ile birlikte ayrıca diploma eki verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentle-

rindeki hükümler 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler
hakkında uygulanmaz.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/8/2006 26258

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/11/2008 27046
2- 24/9/2010 27709
3- 10/4/2012 28260
4- 9/8/2012 28379
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İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2008 tarihli ve 27070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) ANO hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları,
bu derslere ait AKTS kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve AKTS
kredi değerleri toplamına bölünür.

b) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı
notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait AKTS kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar
toplanır ve bu toplam, AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra
iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler
ANO ve AGNO hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümün-
den başarılı olmuş, mezuniyet için 360 AKTS’yi tamamlamış, AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine
çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğre-
nimini bitirmiş sayılır ve kendisine tıp doktoru diploması verilir.

(2) Fakülteyi bitirenlere diplomaları ile birlikte ayrıca diploma eki verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),

(b) ve (c) bentlerindeki hükümler 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından önce fakülteye kayıtlı
öğrenciler hakkında uygulanmaz.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olması.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/11/2008 27070

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/4/2012 28260
2- 15/7/2013 28708
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b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) herhangi bir puan
türünden 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES standart pua-
nına sahip olmak. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerlendirme yöntemi
Senato tarafından belirlenir. ALES puanının bu değerlendirmeye etkisi %50’den az olamaz.

(3) Güzel sanatlarla ilgili programlara başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.
(4) Yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar

Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen/fen-edebiyat, ede-
biyat fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenle-
nen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazandıkları uzmanlık yetkisine sahip olması,

b) ALES’in herhangi bir puan türünden lisans diplomasıyla başvuran adaylardan 80,
tezli yüksek lisans diploması ile başvuranlardan 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
ALES standart puanına sahip olması,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması,

ç) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
bu puan muadili bir puan almış olması.

(2) Bir adayın doktora programına kabulünde uygulanacak değerlendirme yöntemi Se-
nato tarafından belirlenir. ALES puanının bu değerlendirmeye etkisi %50’den az olamaz.

(3) Yabancı uyruklu adayların doktora programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

(4)  6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler
doktora programlarına başvurabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar

şunlardır:
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
b) Güzel sanatlar fakültesi ya da konservatuar mezunu olmayan adayların ALES’in her-

hangi bir puan türünden lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, yüksek lisans diploması ile
başvuranlardan 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olması,

c) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
bu puan muadili bir puan almış olması,

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması.

(2) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuar mezunlarından sanatta yeterlik program-
larına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

(3) Yabancı uyruklu adayların sanatta yeterlik programına kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Değerlendirme yöntemi
MADDE 15 – (1) Adayların değerlendirilmesi anabilim dalı başkanlığı ve enstitü mü-

dürlüğü tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın başarı durumu 100 tam puan üzerinden

hesaplanan toplam puanı ile belirlenir.
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(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu ALES puanı-
nın %50’si ve lisans genel not ortalamasının %50’si alınarak belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü, lisans genel not ortalamasına göre
sıralanarak belirlenir.

(5) En yüksek puandan başlanarak sıralanan adaylardan başarılı bulunanların kesin ka-
yıtları yapılır.

(6) Güzel sanatlarla ilgili tezli yüksek lisans programlarına alan dışından başvuranlar
üçüncü fıkradaki gibi, alandan başvuranlar ise dördüncü fıkradaki gibi değerlendirilir.

(7) Doktora programlarına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki ağırlıklar
göz önünde tutularak belirlenir:

a) ALES puanının %50’si,
b) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,

Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından almış ol-
dukları puanın %25’i,

c) Tezli yüksek lisans/lisans genel not ortalamasının %25’i, adayların puanları, toplam
puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Başarılı bulunanların kesin kayıtları ya-
pılır.

(8) Sanatta yeterlik programlarına güzel sanatlar fakültesi ve konservatuar alanlarından
ve alan dışından öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki ağırlıklar göz önünde tutularak
belirlenir:

a) Alandan gelen adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil
sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
almış oldukları puanın %50’si,

b) Tezli yüksek lisans/lisans genel not ortalamasının %50’si,
c) Alan dışından başvuranlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i, li-

sans/yüksek lisans not ortalamasının %25’i,
ç) Adayların puanları toplam puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Ba-

şarılı bulunanların kesin kayıtları yapılır.
(9) Farklı alanlarda lisans yapmış adayların yüksek lisans programına doğrudan kabu-

lüne veya bilimsel hazırlık programına yönlendirilmelerine, ilgili anabilim dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu karar verir.

(10) Yabancı dilde öğretim yapan programlarda yabancı dil asgari puanı ve toplam pua-
na etkisi anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşir. Gerekli görülürse yabancı dil sınavı anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır.

(11) Enstitü yönetim kurulu, kesin kayıtları yapılacak adayların son listesini denetleyip
karara bağlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarında,

nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü üzerine
enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili bilime ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok
iki yarıyıl süreli ve en fazla iki dersten oluşan bilimsel hazırlık programına kabul edilir.
Bunlar:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması
programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulünde, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen
esaslar göz önünde tutulur.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa ait dersler de
alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve başarılı
olmak zorundadır.

(5) Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla bir akademik yıldır. Hazırlık programında
geçirilen süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yaşam Boyu

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç)  Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato : MEF Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: MEF Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2009 27341

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/12/2010 27787

2- 21/4/2011 27912

3- 22/8/2012 28389

4- 14/12/2012 28497

5- 11/8/2013 28732
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kuram ve uygulamayı bütünleyerek, katılımcılara

yeni bilgi ve beceriler kazandırmak, eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; amaçları doğrultusunda tüm kamu, özel,

ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti
vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları planlamak, kurslar, seminerler, ser-
tifika programları, sempozyumlar, konferanslar ve teknoloji sergilemeleri düzenlemek, bu faa-
liyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alandaki olanaklarını tanıtmaktır.

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; Üniversite içinden veya dışından MEF Üniversitesi Mütevelli

Heyetinin görüşü alınarak, iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür aynı zamanda
Yönetim Kurulu üyesidir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.
Müdür, Yönetim Kurulu kararları ile Kurulca hazırlanan çalışma programını uygular. Her aka-
demik yılsonu hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite

içinden veya dışından Müdür dışında dört veya altı üyeden oluşacak şekilde seçilir (Müdür
dahil toplam beş veya yedi üye). Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim
Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör
tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı kendisine en fazla iki yardımcı seçer. Yönetim
Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim prog-
ramlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapar, eğitim programları sonunda başarı belgesi, ser-
tifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosuna önerir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite

içinden veya dışından toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Üyelerin görev süreleri
iki yıldır. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır
ve etkinlikleri değerlendirerek yeni yaklaşımlar planlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şek-
line ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Dekan Yardımcısı: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardım-

cısını,
c) Diş Hekimliği Fakültesi: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) İdari Direktör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi İdari Direktörünü,
d) Merkez (Poliklinik): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
e) Merkez Müdürü (Başhekim): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
f) Mütevelli Heyet: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Tıbbi Direktör (Dekan Yardımcısı): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,
h) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Yönetim Kurulunu;
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

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

tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,
c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,
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ç) Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Diş
Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yük-
sekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapa-
rak eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen

amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli araştırma ve uygulamalar yapmak ve bununla ilgili
programlar düzenlemek,

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı
konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına
katkıda bulunmak,

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak,

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar,
eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler
sunmak,

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak
üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek veya işlet-
tirmek,

e) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi
hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı anabilim dallarında, ağız ve diş sağlığı ile ilgili diğer
alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, ba-
ğış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet
birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işlet-
mek ya da bu konuda hizmet satın almak,

f) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projele-
rinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak,

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyet-
lerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve se-
minerler düzenlemek,

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,
dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında
programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak,

h) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faa-
liyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Merkez Müdürü,
c) Tıbbi Direktör,
ç) İdari Direktör.
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Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ile

Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen Üni-
versitede görevli tercihen ağız ve diş sağlığı konusunda deneyimi olan iki öğretim elemanından
oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür. Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü
başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Merkez Müdürü olmadığı
zaman Tıbbi Direktör başkanlığa vekâlet eder. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır,
üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini
Tıbbi Direktör ve İdari Direktör yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan

raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak,
c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak,
ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek,
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,
e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Müte-

velli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak,
f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
Merkez Müdürü
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı

tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden
görevlendirilebilir. Merkez Müdürü aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer ünite ve birimlerin de
yöneticisidir. Merkez Müdürü, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı za-
man Tıbbi Direktör kendisine vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli dönemlerde Merkezin tüm hizmetlerini
denetlemek veya denetlettirmek ve yeni ek bina ve merkezlerin açılması için gerekli çalışmaları
yapmak ve organize etmek,

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma
ve proje çalışma ekiplerini kurmak,

ç) Tıbbi ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,
d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin

geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Mer-
keze taşınmasına öncülük etmek,
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e) Kamu kurum ve kuruşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin
mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak,

g) Faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak,
ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların

işleyişini denetlemek,
h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev

yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak,
ı) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve

pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim
dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek,

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek,
j) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Tıbbi Direktör
MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktör; Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları arasın-

dan, Dekan ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık süre için
görevlendirilir. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Tıbbi Direktör,
gerektiğinde Rektörün ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile
bir yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Direktör, görevi başında olmadığı za-
man Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekâlet eder.

Tıbbi Direktörün görevleri
MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek,
c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek,
ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak,
d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak,
e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak,
f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
İdari Direktör
MADDE 14 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektö-

rün ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık bir
süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Di-
rektör, gerektiğinde Rektörün ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı
ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör, görevi başında olmadığı
zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği idari personel vekâlet eder.

İdari Direktörün görevleri
MADDE 15 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalış-
maları yürütmek,
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b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu ha-
zırlamak,

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte
hazırlamak,

ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv,
teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkânlarını oluşturmak,

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım
ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-
dinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak
muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet
satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

h) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret ve raporlar
MADDE 16 – (1) Hastalara uygulanacak muayene ve tedavi ücretleri Türk Diş Tabip-

leri Birliği Asgari Ücret tarifesi baz alınarak yetkili kurullarca belirlenir.
(2) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları tedaviyi uy-

gulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yeni Yüzyıl Üniver-

sitesi Mütevelli Heyetinin konu ile ilgili aldığı kararlar uygulanır.
Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 18 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik

veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler
açısından Merkez Müdürü, Tıbbi Direktör ve İdari Direktöre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlan-
ması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler
oluşturulabilir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Aralık 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29220 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Bingöl 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/119 
Karar No : 2014/228 
Davacı : K.H. 
Katılan : CENKER KORHAN DEMİR, Ahmet ve Neşe oğlu, 07/07/1972 

BANDIRMA doğumlu, SAKARYA, AKYAZI, Alaağaç mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sakarya Akyazı Merkez/DİYARBAKIR adresinde 
oturur. İş adresi: . TC Kimlik No: 11645782756 

Vekili : Av. GÖZDE BIYIKLI, Bahçelievler Mah. Kazakistan Cad. (4. Cad) 
No: 49/1- Çankaya Çankaya/ANKARA 

Sanık : SONER DOĞAN, Basri ve Sabiha oğlu, 11/03/1974 SAĞMALCILAR 
doğumlu, EDİRNE, UZUNKÖPRÜ, Çöpköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Altınpark Mah. Tütüncü Sk. No: 3 İç Kapı No: 3 Altındağ/ANKARA 
adresinde oturur. İş adresi: İl Jandarma K.lığı ŞIRNAK.. TC Kimlik 
No: 36409291206 

Suç : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Dolandırıcılık 
Suç Tarihi/Saati : 2011-,09/2011- 
Suç Yeri : BİNGÖL/MERKEZ 
Karar Tarihi : 29/05/2014 
Mahkememizce sanık Soner Doğan hakkında dolandırıcılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 29/05/2014 tarih ve 2014/119 esas, 2014/228 karar sayılı ilamı ile sanık 
hakkındaki dosyada görevsizlik kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sonra 
belirtildiği bütün adreslerine kararın tebliğine çıktığı ancak adreslerin yetersiz olduğu ve sistemde 
mernis adresinin bulunmamasından dolayı 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın 
tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412. CMUK’nun 
310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 10574 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/679 
Karar No : 2014/63 
Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2014 tarihli 

ilamı ile 106/1-1. Cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. 
DNT. SER (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hümmet ve Kamiran oğlu, 25/10/1972 
doğumlu, Tekirdağ, Şarköy, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı Hakan Şengül tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de İlanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup ilan olunur. 10572 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Fatma oğlu, 1978 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan DAVUT MUHAMMET hakkında 5607 sayılı 

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

2014/1205 Esas - 2014/1156 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. 10913 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Elham oğlu, 1988 Suriye doğumlu 

Suriye nüfusuna kayıtlı olan AHMED MAHMUD YASİN hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/725 

Esas - 2014/1101 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. 10914 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Hatice oğlu, 1996 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDÜLKADİR ŞIHICUP hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 

2014/557 Esas - 2014/1106 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. 10915 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Fediye oğlu, 1980 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED BEHE ABDULGAFUR hakkında 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 

tarih ve 2014/1236 Esas - 2014/1153 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. 10916 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdurrahman ve Nebia oğlu, 1996 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULLAH ARAÇ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1155 

Esas 2014/1117 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. 10917 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Salih ve Samiye oğlu, 1968 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED KALECİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1194 Esas 

2014/1145 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. 10918 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Rıfan oğlu, 1994 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MECİT HASAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 201/1156 Esas 2014/1116 

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. 10919 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Sabiha oğlu, 1978 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDÜLAZİZ GAZEL hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1177 

Esas 2014/1144 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. 10920 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan gerekçeli 

karar; sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2014/179-43 

Karar Tarihi : 14.02. 2014 

Suç : Firar (İki kez) 

Uygulanan K. Md. : ASCK.nun 66/1-a, 5237 sayılı TCK.nun 62/1, 63 ve ASCK.nun, 

66/1-a, 5237 sayılı TCK.nun, TCK.nun 62, 63. maddeleri ile 5271 

sayılı Kanun 231/5-8-10. maddeleri. 

Sanık Kimliği : Onur ŞENGÜL; Muzaffer ve Perihan Oğ. ESKİŞEHİR/Tepebaşı 

Şeker Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 14228129290) 

Karar : 10 Ay + 10 Ay Hapis (5 yıl süre ile 5271 sayılı Kanunun 231/5-8-

10. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA) 

Tanzim Tarihi : 19 Kasım 2014 10460 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Kg. kavrulmuş kıyılmış fındık alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 08.01.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 08.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 11725/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili 

ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111   45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) -  

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale Kayıt 

No 
Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 
Süre 

1 

Sarıkaya kömür stoklarından 100.000 

ton kömürün yüklenmesi orta 

istasyon krible tesisi tüvenan silosuna 

taşınması ve boşaltılması işi 

2014/177153 2014/2462 
07/01/2015 

14:00 

80 

Gün 

2 

ELİ Müessesesi Müdürlüğü Orta 

istasyon elek tesislerinden SEAŞ (1-4 

veya 5-6 üniteleri) kömür hazırlama 

sahasına 100.000 ton kömürün 

taşınması ve boşaltılması işi 

2014/177460 2014/2476 
08/01/2015 

14:00 

100 

Gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık İhale 

3. İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. 

No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 11695/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre 

değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate 

alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-

olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesinin web sayfasında 

(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Doçentlik için 4 (Dört) 

takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet 

Fen Edebiyat Fakültesi 

 Arkeoloji Arkeoloji Doçent 3 1 

Tıp Fakültesi 

 Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 2 1 

 Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 

 11689/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Turkish Petroleum International Company Ltd.'nin Batman ve Siirt illerinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4742 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 20.11.2014 

tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 11669/1-1 

————— 
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip bulunduğu AR/ÇPA/5078 hak 

sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 16.12.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

 11670/1-1 

————— 
Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. Mersin ili sınırlan dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4874 ve 4949 hak sıra 

numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını 14.12.2014 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 11671/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve 

Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar 

başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik 

Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) 

ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde 

vereceklerdir.  

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO UNVANI / ADET 

Açıklama 
Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

DEVLET KONSERVATUVARI 

ÜFLEMELİ VE VURMALI 

ÇALGILAR (OBUA) 
  1 

  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ORTODONTİ   1   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ  1  
Felsefe alanında Doçent 

unvanı almış olmak. 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ   1 
Psikoloji alanında 

çalışmaları olmak. 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK 

(ALMANCA) 
  1 

  

FEN FAKÜLTESİ 

HİDROBİYOLOJİ  1    

UYGULAMALI MATEMATİK  1    

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

HEMŞİRELİK   1   

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

BİNA BİLGİSİ  1    
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BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO UNVANI / ADET 

Açıklama 
Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ   1 

Alanında doktora yapmış 

ve Uluslararası proje 

deneyimine sahip olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK     1   

ERGOTERAPİ     2   

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM     1   

ODYOLOJİ     1   

SAĞLIK YÖNETİMİ     1   

TIP FAKÜLTESİ 

TIBBİ BİYOLOJİ 
1     

Hücrelerde sinyal iletimi 

üzerine çalışmaları olmak. 

 11683/1-1 

—— • —— 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

(YARDIMCI DOÇENT) 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan 

kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Spor Yöneticiliği 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 4 

Spor Yöneticilerinde Girişimcilik 

ve Liderlik üzerine doktora 

çalışması yapmış olmak. 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Antrenörlük 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 3 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora çalışması yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 4 

Globalleşme ve Tüketim alanında 

doktora çalışması yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 5 

Yatırım Teşvikleri üzerine doktora 

çalışması yapmış olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 
Hemşirelik 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 3 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

alanında doktora çalışması yapmış 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik/ 

Topoloji 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 4 

 Kardinal Fonksiyonlar alanında 

doktora çalışması yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Eskiçağ Tarihi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 1 

Eskiçağ (İlkçağ) Tarihi’nde 

doktora çalışması yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Yeniçağ Tarihi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 3 

Osmanlı Devletinin Budin eyaleti 

politikası üzerine doktora 

çalışması yapmış olmak. 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık Temel 

Bilimleri 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 4 

Azido ve Amino Furan Türevleri 

üzerine doktora çalışması yapmış 

olmak. 

 11686/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 20 

(yirmi) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

SINAV KILAVUZU 

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan 

adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) 

internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca 

sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

Alanı 
Kadro 

Adedi 
Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Sınav Türü 

ve Puanlar 

Hukuk  7 Hukuk Fakültesi KPSS-P79 

Kamu Yönetimi 4 Kamu Yönetimi Bölümü KPSS-P37 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 Matematik, Matematik Öğretmenliği Böl. KPSS-P10 

Türk Dili ve Edebiyatı 2 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KPSS-P3 

Arap Dili ve Edebiyatı 2 Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü  KPSS-P3 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü KPSSP36 

İstatistik 1 İstatistik Bölümü KPSS-P25 

Bilgisayar 1 Bilgisayar Mühendisliği KPSS-P3 

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 70 puana 

sahip olmak. 

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 

bölümlerinden birini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi 

veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

4) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) 

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 

vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ: 

2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan 

üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan 

görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu 

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 

29.01.2015-06.02.2015 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta (iadeli 

taahhütlü) yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza 

girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 



29 Aralık 2014 – Sayı : 29220 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da sonuç belgesi kontrol kodlu 

bilgisayar çıktısı. 

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı veya 

belgenin teslim edildiği Başkanlığımız birimince onaylanmış örneği. 

c) İki adet vesikalık fotoğraf. 

ç) Adayın özgeçmişi. 

SÖZLÜ SINAV: 

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde 

olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer 

alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak 

kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler. 

Sözlü sınavda adaylar, 

a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa 

Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, 

Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar) 

konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

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

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 

(elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden 

değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 

100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması 

şarttır. 

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro 

sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan 

adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için 

müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday 

sıralamada üstte yer alır. 

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. 

İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır. 

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA 

Sınavda başarılı olan adaylar; 

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanını, 

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını, 

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını, 
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ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını, 

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde 

Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

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

haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi 

içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da 

herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine 

yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 68-70-71 

Not 1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin 

gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere 

duyurulacaktır. 

İlanen duyurulur. 11675/1-1 

—— • —— 

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 29.12.2014 

Son Başvuru Tarihi : 12.01.2015 

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 

öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel 

şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri 

(Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı 

hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Notlar 

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha 

sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

Başvuru Adresi ve iletişim 

Tunceli Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ 

Tel: 0428 213 1794 

 

Birimi/Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Unvan Adet Derece İlan Şartı 

Mühendislik 

Fakültesi/Gıda 

Mühendisliği 

Gıda 

Teknolojisi 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Üzüm çeşitlerinin ampelografik 

özelliklerinin Klasik ve SSR 

Markörlerle belirlenmesi 

konusunda doktora yapmış 

olmak. 

 11694/1-1 
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU 

Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23’üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 

10 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alacaktır. 

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava katılacaklarda; 

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

taşımak, 

b) ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı 

almış olmak kaydıyla müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 

öğrenim dalları itibariyle alınacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı 

sayısının 20 katı aday arasına girmek (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı 

sınava çağrılırlar), 

c) Giriş sınavı yapıldığı tarih itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (21 Şubat 

1980 ve sonraki tarihte doğanlar) 

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin ilandaki tabloda belirtilen 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki 

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

d) Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, İtalyanca, Çince ve İspanyolca 

dillerinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( KPDS) ve Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavın (YDS)’dan en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul 

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavların 

eşdeğerlikleri; ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinin "Basın Açıklamaları ve Genel 

Duyurular" bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen 

sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) şartları aranır. 

KPDS ve YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 

2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır. 

II. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim 

dalları, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 
Kadro 

Adedi 

Yazılı Sınava 

Çağrılacak Aday 

Sayısı 

KPSS Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

1.Grup 

Kamu Yönetimi, Siyaset 

Bilimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümleri 

2 40 

KPSSP33, KPSSP48, 

KPSSP112, 

KPSSP117 

70 
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Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 
Kadro 

Adedi 

Yazılı Sınava 

Çağrılacak Aday 

Sayısı 

KPSS Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

2.Grup 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümleri 

3 60 

KPSSP33, KPSSP48, 

KPSSP112, 

KPSSP117 

70 

3.Grup 
İktisat, İşletme ve Maliye 

Bölümü Mezunları 
1 20 

KPSSP66, KPSSP82, 

KPSSP91, KPSSP115, 

KPSSP117 

70 

4.Grup Sosyoloji Bölümü Mezunları 1 20 

KPSSP33, KPSSP48, 

KPSSP112, 

KPSSP117 

70 

5.Grup İletişim Fakültesi Mezunları 1 20 

KPSSP33, KPSSP48, 

KPSSP112, 

KPSSP117 

70 

6.Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 1 20 KPSSP79, KPSSP11 70 

7.Grup İstatistik Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP25, KPSSP111 70 

 Toplam 10 200   

 

NOT: Başkanlık tabloda belirtilen mezun olunan alan, bölüm ve kadro adetlerinde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

III. BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

1) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için 

başvurular 12 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2015 tarihinde günü mesai saati bitimine 

(saat 18.00) kadar yapılabilecektir. 

2) Adaylar, başvuru tarihi bitimine kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145   06520 Balgat/ANKARA adresine 

başvurularını, şahsen, elden veya posta yolu ile yapacaklardır. Postadaki gecikmeler ve ilânda 

belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan veya eksik belgeler ile yapılmış 

olduğu veyahut gerçeğe aykırı beyanlar olduğu anlaşılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

3) Başvuru için istenen belgeler: 

a) Başkanlıktan veya www.ytb.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak 

doldurulmuş iş talep formu, 

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık 

tarafından onaylı örneği (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi), 

c) KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı, 

ç) KPDS, YDS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, buna denk kabul edilen 

ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı, 

d) T.C. kimlik numarası beyanı, 
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e) El yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş, 

f) 3 adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş), 

g) Kamu görevlisi olmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı. 

4) Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ytb.gov.tr internet adresinde ilan 

edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olup yazılı sınav klasik olarak 

yapılacaktır. 

Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip 

olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki 

adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) ilk 200 (ikiyüz) kişi çağrılacaktır. Belirtilen miktarda adayın 

olmaması halinde başvurular nispetinde aday sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının (1) %60’ı lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilere (2) %20’si Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilere (3) %20’si ise genel kültür, 

genel yetenek konularına dair bilimsel yeterliliği, analitik düşünebilmeyi ve muhakeme gücünü 

ölçen sorulardan oluşmaktadır. 

Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün 

gruplar için ortak olacaktır. 

Yazılı sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylara yazılı sınavda: 

Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle; 

a) 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: 

İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Türkiye ekonomisi, Uluslararası ekonomik ilişkiler 

ve kuruluşlar. 

Maliye Grubu: Kamu maliyesi, maliye politikası. 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Yönetim bilimi, siyaset 

bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar. 

b) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: 

Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, 

uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı. 

c) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: 

İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve 

iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji. 

ç) 6. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: 

Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel 

hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar hukuku (genel 

hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat. 

d) 7. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: 

Olasılık, matematiksel istatistik, örnekleme ve ölçüm yöntemleri. 

V. SINAVIN YERİ ve TARİHİ 

Yazılı sınav 21 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın 

yapılacağı yer adaylara www.ytb.gov.tr adresinden bilahare duyulacaktır. Adayların sınav 
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saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında 

fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport )bulundurmaları 

gerekmektedir. 

VI. SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 

başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar 

aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) 40 (kırk) kişi sözlü sınava çağrılır. 

Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak 

kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olan sözlü 

sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilir. 

Sözlü sınavda adayların: 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

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

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için (10) onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak 

için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

VII. GİRİŞ SINAV SONUCU 

Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 

Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı en yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması 

halinde, KPSS puanı en yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak 

Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek 

karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir. 

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ 

Sınavı kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 

sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Sınavı kazananların Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı’na 

atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, 

istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri 

gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti 

olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Sınavı kazananlardan başvuru 

belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmaz. 11739/1-1 
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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
— Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


