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YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra
yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan
diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya
memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak
çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra
yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan
diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet
sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık
kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere
ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun
30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
c) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
d) Giriş raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği bu Yönetmeliğin EK-1 kısmında tanımlanan, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında
düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,
e) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarından
Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapanlar ile 4652 sayılı Kanunda belirtilen akademik
personeli,
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f) İdari polis: Vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı
personelini,
g) Okul: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş
olan polis eğitim-öğretim kurumlarını,
ğ) Öğrenci: Giriş raporları, Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanan
öğrenci adaylarından, okullara kesin kaydı yapılanları,
h) Öğrenci adayı: Okullara girmeye hak kazanılmasından itibaren, giriş raporlarının
Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanmasına kadar geçen süredeki adayları,
ı) Polis Amiri: 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde sayılan personeli,
i) Sağlık bilgi formu: Bu Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan, ön sağlık kontrol komisyonunda adaylara doldurtulması gereken formu,
j) Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya memurluğa girişten itibaren
tutulan, giriş raporu ve sağlık bilgi formu dâhil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile
ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları
halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan
veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı,
k) Sağlık Komisyonu: Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulan komisyonu,
l) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,
m) Tam teşekküllü hastane: Giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli
laboratuvar testleri ile gerekli radyolojik ve görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ
ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi
olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığınca
sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma
hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları
MADDE 5 – (1) Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun
olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin
21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları,
kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen
hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.
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Yabancı uyruklu öğrencilerde aranacak sağlık şartları
MADDE 6 – (1) Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde,
ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar
için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına
uygun olmak zorundadır.
(2) Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının
yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve
sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından
düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim
ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler
ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen
patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar
için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.
b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.
c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye
sevk eden makamın onayı bulunur.
ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra
no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe
ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.
d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ
ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve
tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile
muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.
e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis
hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis
hanesine "Sağlam" yazılır.
f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar
ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar
arasında çelişki olamaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının okullarca incelenmesi
MADDE 8 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından 7 nci maddede belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor
aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.
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(2) EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının "usulen incelenmiştir" bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır.
(3) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından "usulen incelenmiştir"
onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi
MADDE 9 – (1) Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık
geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine
ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca
incelenmesi
MADDE 10 – (1) Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri,
sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer
test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci
Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.
(2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir
tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak
üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü
gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar
verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
(3) Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi
ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise
tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek
zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.
(4) Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna
göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş ol-
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ması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde
süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki
nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.
(5) Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.
Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu
birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(2) Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu,
baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur.
(3) Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan
bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire
Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(4) Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer
öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum
tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim
talep edilir.
(5) Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir.
Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için
C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim
belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
(6) Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için
B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire
Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık
kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez”
kararı verilir.
(7) Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.
(8) Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan
ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma
MADDE 12 – (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet
Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen
atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan
sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Öğrencilikten altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde aldırılan
giriş raporlarına, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Devlet memurluğundan altı
aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde veya Devlet memurluğuna ilk girişlerde
aldırılan giriş raporları hakkında 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren
süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin
12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar
Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda,
11 inci maddeye göre işlem yapılır.
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve
aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim
tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar
aranır. Ancak, karar olarak "Devlet Memuru Olur" veya "Devlet Memuru Olamaz" yazılmış
olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından "usulen incelenmiştir"
onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
(3) Sağlık komisyonunda, giriş raporları incelenip karara bağlanır ve yapılacak işlemlere
esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri
Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet
Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi
sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
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(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak
atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar
ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçiş
MADDE 14 – (1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda
olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara
giriş raporu aldırılmaz.
(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı
personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek
isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü
maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.
(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel,
Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez.
Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 15 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına atananlar için atandıkları birim tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Emniyet Hizmetleri Sınıfına
atananlar için okullarda oluşturulan sağlık dosyası kullanılır. Personel için oluşturulan bu sağlık
dosyasında; giriş raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evraklar, sağlık durumları
ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası atandığı birime
gönderilir.
(2) Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporlarının, fenne uygunluğu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmesi,
Emniyet Teşkilatında görevli hekimlerce yapılır. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il
sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Hekim tarafından yapılan incelemede;
a) Rapordaki tanı için verilen istirahat süresinin uygunluğu değerlendirilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında, C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalıklarda B-C-DE dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personelin birimlerine, kişi hakkında EK-3'e
göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılması gerektiği bilgisi verilir.
(3) Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi
isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3'e göre
son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat
haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu
devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık
kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez.
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(4) Personel, sağlık komisyonunca veya idarece sevk edildiğinde; aynı il içinde sevk
edilmiş ise bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü
içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında
20 nci madde hükümleri uygulanır.
(5) Aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından incelenir, yapılan bu incelemede;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında
A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin raporları Daire
Başkanlığına gönderilmez, çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında
D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları,
tüm hizmet sınıfları için psikiyatrik hastalığı olanlarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı
sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu
raporlarla birlikte kişilerin bir talebi veya amirlerin kişi hakkında bir tespiti varsa, açıklayıcı
bir dilekçe veya rapor halinde sağlık dosyasına eklenerek gönderilir.
c) Sağlık komisyonu, sağlık dosyasının tamamına göre karar verir. Çelişkili durumlarda,
sağlık komisyonu, rapordaki teşhisin öneminden dolayı, rapordaki eksikliklerden dolayı veya
gerekli gördüğü hallerde personeli, Daire Başkanlığına çağırabilir, raporu aynı hastaneye iade
edebilir, danışman hastanelerden yeniden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir veya sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapabilir. Çelişkili durum giderilene
kadar bu işlemler tekrarlanır. Gelecek sağlık kurulu raporlarına ve sağlık dosyasının tamamına
göre karar verilir.
(6) Personelin kadrolarının bulunduğu birimlerle yazışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Şartlarına Göre Çalışma ve Vazife Malullüğü
Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre
çalışma
MADDE 16 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler,
aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler
yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amiri personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler
aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

3 Ocak 2018 – Sayı : 30290

b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis
amiri personel hakkında, birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor
istenir. Gelecek rapora ve sağlık dosyasına göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Haklarında, bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Sağlık komisyonu
tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında
çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet veya
hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna
gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis
amiri personelin, talep etmeleri durumunda sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık
komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
ç) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamaz. Bu durumda olanların sağlık kurulu
raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet
sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, talep edenlerin veya birim amirleri tarafından
“kişinin görevini yapamadığına dair” bir değerlendirme bulunanların sağlık kurulu raporları
ve sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu
görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler.
Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli
işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin
görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir.
Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler,
Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları
ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

3 Ocak 2018 – Sayı : 30290

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

(4) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden; sağlık
kurulu raporuna göre, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında
çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(5) Sağlık komisyonunda, kişilerin tüm sağlık dosyaları ve EK-3’e göre aldırılan son
durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları incelenir. Bu incelemede;
a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının
ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir.
Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.
b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının
ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.
c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev
ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.
Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik
MADDE 17 – (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle
ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün
hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne
ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat
kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.
b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları
için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara
bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife
malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı
personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici
diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile
aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi
sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Hastaneler ve Danışman Hastane
Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve
Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel, giriş raporu ve EK-3’e göre
son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere, öğrenim gördükleri okul veya atandıkları birimlerin düzenleyeceği resmi yazı ile müracaat
ederler.
(2) Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen giriş raporları EK-1’de tanımlanmıştır. Bu rapordaki bütün bölümler tam teşekküllü hastaneler tarafından açıklayıcı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
(3) Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, EK-3’e göre son durum ve dilim
belirtir sağlık kurulu raporlarında;
a) Kişinin kimlik bilgileri, raporun tarih ve sayısı, muayene bulgu ve sonuçları, yapılan
laboratuvar tetkiklerinin sonuçları, radyolojik inceleme ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları açıkça belirtilir.
b) Şayet bir hastalık varsa; EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasında karşılığı bulunan durumlar için uygun olan dilim yazılır, birebir karşılığı olmayan durumlar için
bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
c) Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile
teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Hastalığın tanısı, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan
ve tavsiye edilen tedavisi, her ihtisas dalına ait bulguları, kişiyi sevk eden kurum tarafından
talep edilen bilgiler doğrultusunda kişinin sağlık durumunu tanımlayan açıklamaları, sağlık
kurulu raporu üzerine detaylıca yazılır.
ç) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime
tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.
Danışman hastane
MADDE 19 – (1) Tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastane olarak kabul edilir. Ancak kişinin daha
önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez.
(2) Sağlık komisyonu, gerektiğinde kişileri danışman hastaneye sevk ederek sağlık durumlarının yeniden veya daha detaylı incelenmesini sağlayabilir. Danışman hastaneler incelemelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilenler, tebliğ tarihinden itibaren, aynı ilde sevk edilmiş ise en geç bir
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sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk
edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında amirin emrini yapmamaktan
disiplin hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte tam karşılığı bulunmayan hastalıkların durumu
MADDE 21 – (1) Giriş raporu veya EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı, mevcut durumu EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda,
hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek
en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane
ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, hastanın
hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane
sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır.
Sağlık kurulu raporları ile ilgili danışmanlık hizmeti
MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; illerdeki poliklinik (tıpta uzmanlık dalı) çeşitliliğinin tespiti için gerekli çalışmayı yapar. Sağlık komisyonu, personelin kendisine ait ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, kişilerin muayene
ve tedavilerinin yapılabileceği polikliniklerin bulunduğu illeri belirler veya kişilerin hayatını
sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında Personel Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere
görüşünü bildirir.
(2) Refakat izni, sağlık nedeniyle aylıksız izin veya kanun, yönetmelik ve genelgelerle
tanımlanan diğer izinler ile genel sağlık mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili görüş sorulması
durumunda; personelin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık kurulu raporları
ve diğer evrakları, sağlık komisyonunca incelenir ve görüş bildirilir.
Geçici silah muhafazası
MADDE 23 – (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden, EK-3’e göre düzenlenmiş son
durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu idareye intikal ettiğinde, idarece 15 inci madde
doğrultusunda işlemler yapılır.
(2) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık
kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak alınıp muhafaza edilir.
b) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık
kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının
ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri
dikkate alınır.
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c) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak muhafaza
altına alınan personelin, EK-3’e göre düzenlenmiş olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu
raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından,
silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine
kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(3) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin;
a) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden B, C, D ve E dilimlerine girdiğine dair tespit
bulunmasa veya psikiyatrik tanılı rapor olmasa dahi; intihar girişimi, kendisine veya çevresine
zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel,
birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
b) Psikolog ile görüşmesi/görüştürülmesi neticesinde, psikoloğun uygun görüşüyle de
ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince geçici olarak
alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir
sağlık kurulu raporu aldırılır.
c) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş
gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(4) Tek hekim veya sağlık kurulunca düzenlenmiş, psikiyatrik tanılı istirahat raporları
birim amirine ulaştığında, usule ve fenne uygunluğu yönünden incelenir, gerekli görülenler,
istirahat bitiminde, son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu süreçte personelin zati demirbaş tabancasının ve üzerine
kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir.
Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya
işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
(5) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan el koymaya
ilişkin hususlar saklıdır.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve
bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.
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(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra,
sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer
durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.
(3) Sağlık kurulu raporuna göre;
a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi
olarak çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler
yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
Sınav komisyonlarında doktor görevlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Sınav komisyonlarında, doktor ve psikolog (veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu psikolojik danışman) komisyon üyesi olarak görev alır.
Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
(2) Her aday için, sağlık bilgi formu doldurtulur ve sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen doktor bu formu değerlendirir ve onaylar.
Sağlık komisyonunun kuruluşu, görevleri ve yetkileri
MADDE 26 – (1) Sağlık komisyonu;
a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile kurulur. Hekimlerden ve diş hekimlerinden oluşur.
b) Üyeleri arasından bir hekim, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile
sağlık komisyonu başkanı olarak belirlenir ve sağlık komisyonu bu hekimin başkanlığında toplanır.
c) En az üç üyeden oluşur ve sağlık komisyonuna en fazla iki diş hekimi katılabilir.
(2) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adayları, öğrenciler, memur adayları, Emniyet Teşkilatında çalışan bütün
hizmet sınıflarına ait personel ve bu personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile ilgili,
b) Öğrenci adaylarının, öğrencilerin, memur adaylarının ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personelin sağlık durumlarıyla ve çalışma koşullarıyla ilgili,
c) Daire Başkanlığına gelen görüş talepleri ile ilgili,
bu Yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatı ve uygulamaları
çerçevesinde görüş bildirmeye, karar vermeye yetkili ve görevlidir.
(3) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adaylarını, öğrencileri, memur adaylarını ve Emniyet Teşkilatında çalışan
bütün hizmet sınıflarına ait personeli il içi ve il dışındaki tam teşekküllü hastanelere sevk etmekle, değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına çağırmakla,
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b) Eksiklik veya yanlışlığı olan sağlık raporlarını iade etmekle ve sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapmakla,
c) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatının/uygulamaların geliştirilmesi, güncellenmesi veya bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmakla ve yapılan çalışmalara katkı sağlamakla,
ç) Sağlık mevzuatıyla ilgili ve bu mevzuatta oluşan değişikliklerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmakla ve emniyet teşkilatına duyurmakla,
yetkili ve görevlidir.
Emniyet Teşkilatında görevlendirilen pilotların ve işçilerin sağlık durumlarının
değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin
göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet
Teşkilatında görevlendirilecek olan pilotlara aldırılmaz. Pilotlar için tanımlanmış olan, güncel
mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterlidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görevlerinde çalışırlar.
Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalmaları durumunda, 16 ncı ve 17 nci
maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabidirler.
(2) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan işçilere aldırılmaz. İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce vazife malullüğüne karar verilenlerin
durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devam etmekte olan tüm sağlık işlemleri bu Yönetmelik
hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte
bulunan mevzuatta belirtilen sağlık şartlarına ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça vazife malullüğü ve
çalışma durumlarında değişiklik yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KONFÜÇYUS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2014 tarihli ve 28934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini
ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversite öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektörün görevlendireceği en çok beş kişi ile birlikte Çin Dili Uluslararası Konsey Ofisinin görevlendireceği ve Rektör tarafından onaylanacak iki Çinli üye olmak üzere toplam en az 7 yedi üyeden
oluşur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2014

28934

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL EĞİTİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2014 tarihli ve 28934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini
ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan Tarih, Sosyoloji, Antropoloji,
Edebiyat, Güzel Sanatlar, İletişim, Eğitim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi
ve Hukuk dallarındaki öğretim üyeleri arasından atanan toplam beş kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2014

28934
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeditepe
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını,
yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
b) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez (YÜSEM): Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
g) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ğ) Merkez birimleri ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan Merkez birimlerini ve
çalışma gruplarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, toplumun çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar hazırlamak ve yürütmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Dönemsel eğitim programları çerçevesinde;
1) Her akademik yılın başında hazırlanan seminer programında yer alan ve kamuoyuna
açık olan yapılandırılmış seminerler düzenlemek,
2) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının talepleri üzerine, ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,
3) Sertifika programlarını yürütmek.
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b) Resmi ve özel kurum ve kuruluşların benzer birimlerince yürütülen çalışmalara öğretim
elemanı desteği vermek.
c) Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.
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, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini
ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Edebiyat, Güzel Sanatlar, İletişim, Eğitim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Hukuk dallarındaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört üye olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az üç ayda bir toplanır. Toplanma ve karar yeter
sayısı salt çoğunluktur. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine
açık tutulur. Ayrıca, bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç, faaliyet, çalışma alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda
uzman öğretim elemanları ile isteği halinde resmi veya özel sektördeki kuruluşlarda konusunda
kendisini kanıtlamış kişilerden, Yönetim Kurulunun önerisine dayalı olarak Müdürün teklifi
üzerine Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör onayı ile görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile
çalışma yöntemleri; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı birimlerce ve proje grupları oluşturularak yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş
ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.
Mali hükümler
MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali konulardaki iş ve işlemleri, 12/8/2013
tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre ve Rektör onayı ile gerçekleşir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 20/9/2007 tarihli ve 26649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/09/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez Birimleri ve Proje Grupları: Merkezin Birimlerini ve Proje Gruplarını,
c) Merkez Müdürü ve Yardımcısı: Merkezin Müdürünü ve yardımcısını,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini
ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş üyeden oluşur. Müdür dışında
kalan üyeler, Müdürün önerisi ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak en az üç ayda bir kez, gerektiğinde ise Müdürün daveti üzerine toplanır. Kararlar, üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görev
süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple görevinden
ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Üniversite tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından benzer niteliklerde ve aynı yöntemle yeni bir üye Mütevelli Heyeti
oluru alınarak Rektör tarafından seçilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A
maddesi eklenmiştir.
“Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen on iki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda
bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.
(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine
ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesi uyarınca uygun görmesi halinde Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/09/2015

29486
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YAKIN TARİH ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, faaliyet alanlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Merkez Birimi: Merkez tarafından oluşturulan birimleri,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Proje Grubu: Merkez tarafından oluşturulan proje gruplarını,
g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği sosyal bilimlerin
tüm alanlarında, toplumun bilgilendirilmesini karşılamaya yönelik programlar hazırlamak ve
yürütmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) İnsanların geçmişte yaptığı bütün işleri inceleyen ve sosyal bilimlerin temelini oluşturan tarih bilimi, yakın ana bilim dalları olan arkeoloji, sosyoloji, dil ve edebiyat, felsefe, iktisat, antropoloji, psikoloji, hukuk, etnografya, sanat tarihi, coğrafya ve ilahiyat gibi bilim dallarının yakın tarihlerde yaptığı başarılı çalışmaları tanıtmada ve kültürümüze katkılarını ortaya
koymada yardımcı olmak.
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b) (a) bendinde sözü edilen konular ile Türkiye’yi ilgilendiren diğer konularda akademik yılın başında hazırlanan seminer ve konferans programlarını kamuoyuna açık toplantılar
düzenleyerek tanıtmak.
c) Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Merkez Birimleri ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini
ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin farklı birimlerinde görev
yapan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanı oluruyla Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere,
yeni bir üye görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir üyelerin salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
c) Ortak çalışmalar için ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,
ç) Yıllık çalışma programı önerilerini incelemek ve uygun görülenleri onaylamak, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda
uzman olan öğretim elemanları ve istekleri halinde resmî veya özel sektördeki kuruluşlardaki
konusuyla ilgili uzman kişilerden olmak üzere en çok dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri; Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilir.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı proje grupları tarafından
yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.
Mali hükümler
MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali konulardaki iş ve işlemleri; 12/8/2013
tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre ve Rektör onayı ile gerçekleşir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı dilerse bu yetkisini Rektöre devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 19/9/2008 tarihli ve 27002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama
ve Araştırma Merkezi (YUVAM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yeditepe
Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinin (2) numaralı alt bendine, 14 üncü maddesine ve 58 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda
disiplinler arası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek Üniversite ile iş dünyası ilişkilerini geliştirmek ve Üniversiteye kaynak oluşturmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki
konularda faaliyet gösterir:
a) Yönetim uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulama sonrası izleme
çalışmalarının planlamasını ve uygulamasını yapmak,
b) Bu çalışmalar için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler
ile işbirliğini sağlamak,
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c) Araştırmalar için maddi kaynak sağlamak amacıyla bilgi bankasında toplanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,
ç) İhtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, özel şirketlere, derneklere, vakıf ve benzeri kurumlara karşılıklı veya karşılıksız danışmanlık hizmeti sağlamak,
d) Belirtilen konularda eğitime katkı için karşılıklı veya karşılıksız kurslar, seminerler,
konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılımcı belgesi vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar
yapmak,
e) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel
yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,
f) İlgili konularda kısmen veya tamamen kendi veya diğer araştırmacıların hazırladığı
kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınların yayımlanmasını sağlamak,
g) İlgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler
almak ve bu projelerin uygulamasını karşılıklı veya karşılıksız yapmak,
ğ) Araştırma projelerinin uygulamasında koordinatörlük yapmak veya yardımcı olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini
ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile İşletme Bölüm Başkanlığınca
önerilerek, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
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(2) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında ayda en az bir kez, gerekli gördüğü
hallerde Merkez Müdürünün çağrısı ile daha sık toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, eğitim, danışmanlık konularında Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma planlarını ve hedeflerini değerlendirerek onaylamak,
b) Merkezin belirlenmiş politikaları ve onaylanmış hedefleri doğrultusunda çalışmasını
denetlemek,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen oniki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda
bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.
(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine
ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Proje kapsamında süreli personel istihdamı yapılabilir.
Mali İşler
MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetlerinin mali iş ve işlemleri; 12/8/2013 tarihli ve 28733
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Merkez, faaliyetlerini Rektör onayı ile gerçekleştirir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 5/10/2006 tarihli ve 26310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAĞSIZ SÜTTOZU SATIġI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
• AĢağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen Yağsız Süttozu satıĢı yapılacaktır.

KOMBĠNA
DENĠZLĠ

SĠNCAN

KISIM
1
2
3
4
5
6
7

YAĞSIZ SÜTTOZUNUN
BULUNDUĞU DEPO
BULUT OTOMOTĠV
SOĞUK HAVA TARIM
SANAYĠ VE TĠC. A.ġ.:
ÇITAK KSB
ÇĠVRĠL/DENĠZLĠ
EREĞLĠ DEPO: EREĞLĠ
ORGANĠZE SANAYĠ
BÖLGESĠ 2. CAD. 4.
SOKAK NO: 14
EREĞLĠ/KONYA

TOPLAM

MĠKTAR
(KG)
631.450
247.250
66.200
368.675
302.400
256.250
256.250
2.128.475

MĠKTARLARIN
FĠRMALARA
GÖRE DAĞILIMI
(KG)
631.450
MĠLAY
247.250
PINAR
66.200
368.675
SÜTOFĠS
302.400
256.250
MEYSÜT

256.250
2.128.475

• Teklifler ĠĢçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/
ANKARA adresindeki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir.
• Son teklif verme tarihi 09.01.2018 saat 14.30’a kadardır.
• SatıĢlar ―Yağsız Süttozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler‖ çerçevesinde, yurt
dıĢına satıĢ Ģartı ile sözleĢme yapılmak suretiyle gerçekleĢtirilecektir.
• Yağsız Süttozu SözleĢme Taslağı, SatıĢ Usul ve Esasları, Özel Hükümler, Ürün
Spesifikasyonu, Teklif Mektubu, Geçici ve Kati Teminat Mektubu örneği duyuru ekindedir.
• Yağsız süttozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler firmalarca imzalanarak teklif
mektubuna eklenecektir.
42/1-1

—— • ——

MUHTELĠF TALAġLI - DÖKÜM MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2017/703307
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 3 kalem Muhtelif TalaĢlı - Döküm Malzemeleri, teknik
Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 17.01.2018 - Saat 14.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
17.01.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
11470/1-1
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7 ADET EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ MUHTELĠF MARKA VE
MODEL ARAÇ SATILACAKTIR
TRT Genel Müdürlüğünden:
7 adet Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ muhtelif marka ve model hizmet aracın satıĢı, ilan
yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı C Blok
Kat: 3 No: 325 06109 Oran/ANKARA
b) Telefon numarası
: 0 312 463 4217
c) Faks numarası
: 0 312 463 4232
2 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı adres
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Ġhale
Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: 3 06109 Oran Sitesi
Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 23.01.2018 günü saat 10.30
3 - Ġhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:
3.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gereklidir.
a) Gerçek kiĢi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kiĢi olması
halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname.
e) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
f) Her sayfası isteklice imzalanmıĢ ihale dokümanı.
4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki Ģartları taĢıyan gerçek ve tüzel kiĢiler katılabilir.
5 - AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt iĢletmeci olarak, kendileri veya
baĢkaları adına hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi
ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü
bulunanlar,
b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) Kurumun ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler.
6 - SatıĢa konu araçlar TRT Oran Sitesi kampusu içerisinde görülebilir.
7 - Ġhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Doğrudan Temin
Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 325 06109 Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil
50.00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale dokümanı posta ile gönderilmez.
8 - Teklifler, en geç 23.01.2018 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel
Sekreterlik Gelen Evrak ve Ġç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-ANKARA adresine elden
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen
teklifler dikkate alınmaz.
11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT SatıĢ ve Kiralama
ĠĢlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir
sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç
satıĢından önceki herhangi bir aĢamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
11411/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Bakanlığımız merkez teĢkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 7 ve 8 inci
derecelerde bulunan altı (6) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza Ġnfaz
Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar
Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız
tarafından gerçekleĢtirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
A) Sınava Katılma ve BaĢvuru ġartları
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri
taĢımak,
2 - 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, (01 Ocak 1983 ve daha
sonra doğmuĢ olanlar baĢvurabilir.)
3 - Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî
bilimler, iktisat, maliye ve iĢletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık
öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak,
4 - 2017 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleĢtirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında
KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az yetmiĢ (70) ve üzeri puan almıĢ
olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)
Ģartları aranmaktadır.
B) Sınava Katılabilmek Ġçin Gerekli Belgeler
1 - Ek-1 BaĢvuru formu,
2 - Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi,
3 - Ek-2 Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (Ek-2 formunun 2 adet
hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf
yapıĢtırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
4 - Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı
sureti, (Belgelerini Ģahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti
Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi
göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge
asılları ile karĢılaĢtırılacaktır.)
5 - Hukuk Fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için transkript belgesi,
6 - Her türlü iklim ve yolculuk Ģartlarına dayanıklı olduğuna iliĢkin yazılı beyanı,
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7 - Fotoğraflı özgeçmiĢ (El yazısı ile doldurulacaktır.)
Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak baĢvurularda postadaki gecikmeler
ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra baĢvuranların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.
C) BaĢvuru Yeri ve Tarihi
BaĢvuruların istenilen belgelerle birlikte 08/01/2018 tarihinden itibaren 19/01/2018 tarihi
mesai bitimine kadar ―Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez TeĢkilât ġube
Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA‖ adresine Ģahsen veya en geç son baĢvuru tarihine kadar aynı
adreste olacak Ģekilde posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir.
D) Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın ġekli, Yeri ve Tarihi
1 - Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmeliğin 17 nci maddesi doğrultusunda, baĢvuru Ģartlarını taĢıyanlar arasından KPSSP9 ve
KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmıĢ (60) aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
2 - Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde
(www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
3 - Sözlü sınav, sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
4 - Sözlü sınavda en az 3 üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden
yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaĢanlar baĢarılı sayılırlar.
5 - KPSSP9 ve KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan
baĢlanarak sıralanmak suretiyle nihai baĢarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre baĢarılı olan ilk
6 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eĢitlik olması hâlinde kazananlar sınav kurulunca kur’a ile
belirlenir. BaĢarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta
kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav
açılıncaya kadar boĢalacak kadroları ve sıralarını beklerler.
6 - Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım
kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur.
7 - Sözlü Sınav 12-13/02/2018 tarihlerinde saat 9:00’da Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No: 42
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara
Eğitim Merkezi’nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte
hazır bulunmaları gerekmektedir.
E) Sonuçların Duyurulması
Nihai baĢarı listesi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

1/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A. ġ.’nin M41-c2 no’lu paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 20.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
11534/1-1
—————
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A. ġ.’nin M42-d1, d2 no’lu paftalarda bir
adet petrol arama ruhsatı almak için 19.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
11535/1-1
—————
Türkiye Petrolleri A. O.’nun F19-b1, b4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı
almak için 19.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
11536/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/4830 hak sıra no’lu
petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Batı Gökçe-19 lokasyonu enerji nakil hattı
için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle,
anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan, Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Akdoğan köyü, Gömük
mevkiindeki 146 ada, 17 no’lu parselin 424 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.12.2017 tarihli
dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin
birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
11537/1-1

—— • ——

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
(ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 2017-06)
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ―Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesi‖ hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması gerekmektedir.
2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel Ģartları
ve ilanda belirtilen özel Ģartları taĢımaları gerekmektedir.
3 - Adaylar ilana baĢvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 20 (yirmi) gün
içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler
kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
4 - BaĢvuracak adaylardan istenilen belgeler ve diğer hususlarla ilgili detaylı bilgiye
Üniversitemiz web sayfasından ulaĢılabilmektedir.
Duyurulur.
Birim
Ġslami
Ġlimler
Fakültesi
Mühendisli
k Fakültesi

Bölüm

A.B.D.

Unvan

Drc.

Adet

Felsefe ve
Din Bilimleri

Din
Bilimleri

Profesör

Açıklama
Ġlahiyat (Dinler Tarihi)

1

1

alanında Doçentlik unvanı

ĠnĢaat
Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

—— • ——

almıĢ olmak.
AkıĢkanlar mekaniği ve
iklim değiĢiklikleri alanında çalıĢmıĢ olmak.

15/1-1

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠPTAL ĠLANI
21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de gönderildiği Ģekliyle yayımlanan,
Akademik Personel Alım ilanındaki 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu iptal edilmiĢtir.
Fakültesi
Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler
Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adeti

ĠĢletme
Bölümü

Yönetim ve
Organizasyon
Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

Açıklama
Kadın GiriĢimciliğinin GeliĢtirilmesinde Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Sağladığı Destekler konusunda Doktora YapmıĢ Olmak.
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere 18/03/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa
Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği
ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 1 (bir) adet Avukat kadrosuna
sınavla atama yapılacaktır.
UNVANI

SINIFI

KADRO DERECESĠ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

I - GENEL ġARTLAR:
- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel Ģartları taĢımak
- Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak
- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiĢ yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
- BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak
- En az 3 (üç) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalıĢmıĢ olmak ve belgelendirmek
II - BAġVURU ġEKLĠ:
BaĢvuru Yeri

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
BaĢkanlığı/BĠNGÖL - (426) 216 00 12

BaĢvuru Tarihi

31.12.2017 - 16.01.2018

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü - 07.02.2018

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü - 05.03.2018

BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta yoluyla
yapılacaktır. Ġlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular ve postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
III - BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER
1 - BaĢvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının internet sayfasından
temin edilebilir)
2 - Üç adet vesikalık fotoğraf
3 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı
5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği
6 - ÖzgeçmiĢ
7 - Mesleği ile ilgili fiilen çalıĢtığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü
Evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.
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IV - BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARI:
GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için
öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp
taĢımadıkları BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul
edilen adayların listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.
Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı
alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere bir
sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar
Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.
V - YAZILI SINAV KONULARI:
a - Anayasa Hukuku
b - Medeni Hukuk
c - Borçlar Hukuku
d - Ticaret Hukuku
e - Medeni Usul Hukuku
f - Ġcra ve Ġflas Hukuku
g - Ġdare Hukuku
h - Ġdari Yargılama Hukuku
i - Ceza Hukuku
j - Ceza Usul Hukuku
k - ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
l - 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve Ġlgili mevzuat
VI - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok
dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan
son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda
baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan alınması Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları
ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak üzere
belirlenir.
VII - SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sınavda Adaylar;
a - Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi
b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
d - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
e - Genel yetenek ve genel kültürü,
f - Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı
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Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu
tarafından anılan Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi için
elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ
olması Ģarttır.
VIII - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZ
(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan
baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr
sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak
bildirilir.
(2) BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
(3) Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmıĢ hak teĢkil etmez.
(4) Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün
içinde sonuçlandırılır.
IX - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
1 - Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verildiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
X - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ
1 - GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak
bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, Avukat kadrosuna atanırlar.
2 - Adayların Avukat kadrolarına atanmaları, giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre
yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarısı dikkate
alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
3 - Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları
yapılmıĢ ise bu atamaları iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz
baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak
sayılmaz.
Atamaları yapılanların göreve baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
62. ve 63. maddesi hükümleri uygulanır.
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili
yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz
(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.
Ġlan olunur.
Bölümü

ABD/Prog.

Unvan

Adet

Açıklama

Derece

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Fotovoltaik aygıtlar ve transparan
Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

iletken
1

1

oksitlerin

özellikleri

elektro-optik

konusunda

çalıĢmalar

yapmıĢ olmak.
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği

ĠĢ Güvenliği

Profesör

Hidrojen enerjisi, korozyon ve yakıt
1

1

pilleri alanlarında çalıĢmaları olmak.

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Doçentlik
Bitki Koruma

Entomoloji

Doçent

alanında
1

1

unvanını
almıĢ

olup

Entomoloji
endüstri

bitkilerinde biyolojik mücadele ile
ilgili çalıĢmaları olmak.

Yardımcı
Bitki Koruma

Fitopatoloji

Biyosistem

Tarım

Mühendisliği

Makineleri

Doçent

Fitopatoloji
1

1

1

4

1

1

Yardımcı
Doçent

Anabilim

Dalında

Doktora yapmıĢ olmak.
Tarım Makineleri Anabilim Dalında
Doktora yapmıĢ olmak.

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
Gıda
Mühendisliği

Gıda

Doçent

Floresan moleküler problar alanında

Teknolojisi

çalıĢmıĢ olmak.
Gıda Mühendisliği alanında doktora

Gıda

Gıda

Yardımcı

Mühendisliği

Teknolojisi

Doçent

yapmıĢ olup Elektroeğirme yöntemi
1

1

ile

gıda

ambalajlama

alanında

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
ElektrikElektrik

Yardımcı

Makineleri

Doçent

Elektronik
Mühendisliği

1

1

Alanında doktora yapmıĢ olmak.
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Unvan

Adet
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Açıklama

Derece

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
ĠnĢaat
Mühendisliği

Yapı

ĠnĢaat Mühendisliği alanında doktora

Yardımcı
Doçent

1

5

yapmıĢ olup

Mühendisliği

Doçent

Mühendisliği

alanında

doktora yapmıĢ olup motorlarda yakıt

Yardımcı
Otomotiv

üzerine

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Makine

Makine

Geopolimer

1

3

karıĢımlarının ve supap ayarlarının
motor

gücü

üzerinde

etkileri

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ

Temel Ġslam

Ġslam

Temel
Yardımcı

Mezhepleri

Doçent

Bilimleri

Ġslam

Bilimleri

alanında

doktora yapmıĢ olup Selçuklular ve
1

1

Tarihi

Eyyubiler’de mezhep faaliyetleri ile
ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
DiĢ
Klinik

Hastalıkları ve

DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

Yardımcı
Doçent

Bilimler

1

1

Ortodonti

Yardımcı
Ortodonti

Doçent

Bilimler

Uzmanlık

veya

Doktora

yapmıĢ olmak.

Tedavisi
Klinik

Dalında

1

1

Uzmanlık

Anabilim
veya

Dalında

Doktora

yapmıĢ

olmak.
Periodontoloji

Yardımcı

Klinik
Periodontoloji

Doçent

Bilimler

1

1

Uzmanlık

veya

Anabilim
Doktora

Dalında
yapmıĢ

olmak.
Klinik
Bilimler

Ağız-DiĢ ve

Yardımcı

Çene Cerrahisi

Doçent

Ağız-DiĢ ve Çene Cerrahisi alanında
1

1

Uzmanlık yapmıĢ olmak.

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
Mülkiyet
Koruma ve
Güvenlik

Sivil Savunma

Yardımcı

ve Ġtfaiyecilik

Doçent

Metallerin korozyonu, hidrojen gazı
1

3

ve

metanol

elektrooksidasyonu

alanında çalıĢmıĢ olmak.

BĠNGÖL TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Laborant ve
Veterinerlik

Veteriner
Sağlık

Su ürünleri alanında doktora yapmıĢ

Yardımcı
Doçent

1

3

olup enzimoloji alanında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.

3/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 128

3 Ocak 2018 – Sayı : 30290

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların BaĢvuru Formuna özgeçmiĢini, Doçentlik Belgesini,
2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalıĢmalarını veya
yüksek lisans çalıĢmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın
dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına
baĢvurmaları gerekmektedir.
2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten BaĢvuru Formuna
özgeçmiĢini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama
aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri)
ekleyerek Ġlgili Birime baĢvurmaları gerekmektedir.
3 - BaĢvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son baĢvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılacak
baĢvurular kabul edilmeyecektir.
PROFESÖR
ĠLGĠLĠ BĠRĠM

Adet

Derece

Y. DOÇENT
Adet

Derece

1

2

AÇIKLAMA

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
Anabilim Dalı

1

1

1

1

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARLARI
— Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararları
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YÖNETMELİKLER
— Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Yakın Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/01/2018 Tarihli ve 7621 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/01/2018 Tarihli ve 7622 Sayılı Kararı
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72
75

78
82

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2016/192, K: 2017/160 Sayılı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/17809 Başvuru Numaralı
Kararı

86
99

NOT: 2/1/2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Enerji
Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50
Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
109
b - Çeşitli İlânlar
114
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
149
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

