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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent ile aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere “ifade eder.” ibaresi
eklenmiştir.

“ğ) Koordinatör başhekim: Aynı yerleşke içinde birden fazla hastanenin müşterek yö-
netimini yapan başhekimi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna “Ayrıca,
İl Sağlık Müdürü aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastane-
lerin müşterek yönetimi için görevlendirilen koordinatör başhekimin teklifi üzerine koordinatör
başhekim yardımcılarına ve/veya İdari ve Mali Hizmetler Müdürüne, 21/2/2013 tarihli ve 6428
sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve
Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen limitler dikkate alınmak
suretiyle harcama yetkisini devredebilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM ALET VE MAKİNE TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV,
YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve

Makine Test Merkezi Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri ile müdür, müdür yardımcısı, teknik
bölüm şefleri, mühendis, tekniker ve teknisyenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, müdür,
müdür yardımcısı ve bölüm şeflerinin atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/5/2017 30067

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/5/2018 30409
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Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
417 nci maddesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı başlıklı Ondördüncü Bölümünün eki (IV) sayılı
listeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) ADK: Araştırma ve Deney Kurulunu,
b) Akreditasyon: Bir laboratuvarın bağımsız, ulusal ve uluslararası yetkilendirilmiş bir

kuruluş tarafından uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi ve yeterliliğinin
onaylanmasını, 

c) ARGE: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini,
ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, 
d) Deney Kurulu: Raporların son şeklini vermek üzere en az üç teknik elemandan olu-

şan ve gerektiğinde konu ile ilgili uzmanla desteklenen komisyonu,
e) Deney Raporu: Ulusal ve uluslararası standartlar veya bilimsel metotlara göre deney

ve muayeneleri yapılan numunenin tarifi yapılarak sonuçlarının gösterildiği belgeyi,
f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, 
g) Kalibrasyon: İzlenebilirliği sağlanmak suretiyle doğruluğundan emin olunan referans

ölçüm cihazı ile başka bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işle-
mini,

ğ) Kredi Kuruluşu: Zirai amaçlı kredi veren tüm kurum kuruluş ve finans sektörlerini,
h) Müdür: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürünü,
ı) Müdürlük: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünü,
i) OECD test kodu: İmal ve/veya ithal edilen traktör ve benzeri araçların deneylerinin

yapıldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü test kodlarını,
j) Ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı ile ilgili

Bakanlıkça verilen belgeyi, 
k) TAMTEST: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünü, 
l) Tip Onayı: Herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili idari

hükümleri ve teknik şartları karşıladığına dair onay verilmesi prosedürünü, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Kuruluşu, Görev Merkezi, Görev ve Sorumlulukları

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Müdürlük, Bakanlığa bağlı olup; Müdür, Araştırma ve Deney Kurulu

(ADK), iki müdür yardımcısı, teknik bölüm şeflikleri ve idari birimlerden oluşur. 
(2) Müdürlüğün teknik birimleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Traktör ve İş Makinaları Şefliği. 
b) Tarım Teknolojileri ve Makinaları Şefliği. 
c) Tarımsal Mücadele Makinaları Şefliği. 
(3) Müdürlüğün idari birimleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Personel Şefliği. 
b) Tahakkuk Şefliği. 
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c) Döner Sermaye Saymanlığı. 
ç) Taşınır Kayıt Kontrol Birimi.
d) İç Kontrol Birimi. 
e) Sivil Savunma Uzmanlığı. 
(4) Gerekmesi halinde, ADK’nın önerisi ve Genel Müdürlük onayı ile yeni şeflik ku-

rulabilir veya mevcut şeflikler kaldırılabilir. Her bölüm şefliği için gerekli nitelik ve sayıda la-
boratuvar ve alt yapı kurulması ADK tarafından kararlaştırılır. 

Görev merkezi 
MADDE 5 – (1) Müdürlüğün görev merkezi Ankara’dır.
Müdürlüğün görev ve sorumlulukları 
MADDE 6 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda açıklanmıştır:
a) Tarım alet ve makinelerinin deney ve muayenelerini yapmak ve sonuçlarını bir Deney

Raporu halinde yayımlamak. 
b) Tarım alet ve makineleri üzerinde 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında uygunluk değerlendirme
hizmeti vermek.

c) Her türlü zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas deneylerini yaparak De-
ney Raporu yayımlamak. 

ç) Bakanlığın görevlendirmesi halinde tarım alet ve makineleri imalatçı, ithalatçı ve
bayii denetimlerini yapmak.

d) Traktörlerin OECD test kodlarına göre testlerini yapmak. 
e) Traktörler ile kendinden motorlu veya traktörle çekilen tarım makinelerinin  ulus-

lararası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlendirmesi çerçevesinde ulusal Tip Onay
testlerini yapmak. 

f) Gerektiğinde bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerinin gereği olan, yeni mekanizas-
yon araç tiplerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yapmak. 

g) Tarım makinaları ve teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ya da adaptasyonu
üzerinde araştırmalar yapmak.

ğ) Tarım makinaları ve teknolojileri konularında üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu
ve özel kesimde sanayici ve uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği ve ortak ARGE çalışması yap-
mak.

h) Tarımsal mekanizasyon araçlarıyla ilgili standardizasyon çalışmalarında Türk Stan-
dartları Enstitüsü ile işbirliği yapmak. 

ı) Teknik düzeyde bölgesel ulusal ve uluslararası forum, fuar, konferans, kongre, top-
lantı, seminer, sempozyum ve eğitim programlarına katılmak, düzenlemek veya katkıda bu-
lunmak. 

i) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAMTEST Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Müdür, ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları

veya tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış,
personel arasından atanır.   

(2) Müdürlüğün en üst düzeydeki yetkilisi olup Müdürlüğü temsil eder. 
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(3) Müdür, hizmetlerin mevcut kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat ile stratejik plan,
programlar ve politikalara göre düzenlenmesi planlanması, yürütülmesinden sorumludur. 

Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) TAMTEST’de teknik ve idari olmak üzere iki müdür yardımcısı gö-
revlendirilir.

a) Teknik Müdür Yardımcısı, Müdürün teknik konularda yardımcısıdır. Ziraat fakülte-
lerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya tarım makinaları ve teknolojileri bölüm-
lerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış personel arasından atanır. Müdür bulunmadığı
zaman Müdüre vekâlet eder. Kendisine bağlı bölümlerin koordinasyon içinde çalışmasının sağ-
lanmasından, deney, araştırma ve projelerle ilgili ihtiyaçların temininden, teknik her türlü hiz-
metleri düzenlemek ve yönetmekten sorumludur.

b) İdari Müdür Yardımcısı: Müdürün idari ve mali konularda yardımcısıdır. Ziraat fa-
kültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya tarım makinaları ve teknolojileri
bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış personel arasından atanır. Müdür bulun-
madığı zaman Müdüre vekâlet eder.  Kendisine bağlı idari bölümlerin koordinasyon içinde ça-
lışmalarının sağlanmasından, bütçe ödeneklerini bütçe formülleri içinde harcanmasından, sivil
savunma ve seferberlik işlerinin yapılmasından, insan kaynakları, tahakkuk, evrak işlemleri,
iç kontrol, iş sağlığı ve güvenliği, CİMER, ayniyat işlemleri ve her türlü idari hizmetlerini dü-
zenlemek ve yönetmekten sorumludur.

Teknik bölüm şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Ziraat fakültelerinin tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları veya
tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış ve
TAMTEST’de görevli mühendisler arasından, Müdürün onayı ile görevlendirilirler. 

(2) Teknik bölüm şefleri, bölümünde yürütülecek deney, belgelendirme çalışmalarında
ihtiyaç duyulan araç-gereç ve dokümanların zamanında hazırlanmasını, bunların bakım-onarım
ve korunmasını sağlar. 

(3) Teknik Müdür Yardımcısı tarafından bölümüne tevdi olunan deney müracaatlarının
planlanmasından, yürütülmesinden, neticelendirilmesinden ve deneylerin deney metotlarına
göre yürütülmesinden sorumludur. Bölümüyle ilgili hizmetlerin aksamaması ve zamanında ta-
mamlanması için gerekli tedbirleri alır. Bölümde yürütülen araştırmaların bilimsel ve teknik
metotlara göre uygulanmasından ve değerlendirmesinden, bölümünün sevk ve idaresinden so-
rumludurlar. Bölüm içerisinde görev dağılımı yapar. 

Mühendisler 

MADDE 10 – (1) TAMTEST'de çalışacak mühendisler tercihen ziraat fakültelerinin
tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları, tarım makinaları ve teknolojileri bölümlerinden veya
mühendislik fakültelerinden mühendis olarak mezun olmuş olanlar ilgili mevzuata göre atanırlar.
Test hizmetlerinin ulusal ve uluslararası yürürlükte olan metotlara veya Müdürlükçe oluşturu-
lacak metotlara uygun olarak yürütülmesi, aday test mühendislerinin yetiştirilmesi, konusu ile
ilgili proje ve araştırmalara ilişkin çalışmaları yapması ve yöneticileri tarafından verilecek iş-
lerin tekniğine uygun olarak yapılmasından sorumludurlar. 

Kalite yönetimi sorumlusu 

MADDE 11 – (1) Kalite yönetim birim sorumlusunun görevi, mühendis asli görevinin
yanında, Müdürlükte akreditasyon sistemi devam ettiği sürece Müdürlüğün kalite ile ilgili ça-

2 Mayıs 2019 – Sayı : 30762                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



lışmalarının koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak, yönetim sistemine ait kalite dokü-
manlarının hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağ-
lamaktır. 

Eğitim sorumlusu 
MADDE 12 – (1) Eğitim sorumlusu, mühendis asli görevinin yanında, Müdürlüğün

faaliyet alanına ve hedeflerine uygun olarak eğitim taleplerinin toplanmasından ve değerlen-
dirilmesinden sorumludur. Talepler doğrultusunda ve yönetimin belirlediği hedefler ve ihti-
yaçlara göre, Müdürlüğün halen sürdürmekte olduğu ve gelecekte üstlenebileceği işlere uygun
olarak eğitim planını hazırlar. Personelin eğitimi ile ilgili kayıt ve belgelerin takibini yapar. İç
ve dış eğitim taleplerini değerlendirerek bu konudaki yönlendirmeyi yapar. Eğitimin verilme-
sini, izlenmesini ve etkinliğinin değerlendirilmesini sağlayarak kontrolünü yapar. 

Kalibrasyon sorumlusu
MADDE 13 – (1) Kalibrasyon sorumlusu, mühendis asli görevinin yanında, deney hiz-

metlerinde kullanılan ölçüm cihazlarının, cihaz tanıtım ve kalibrasyon takip kartlarının ve eti-
ketlerinin hazırlanması ve işaretlenmesi, kalibrasyon takvimlerinin belirlenmesi, bu takvim
doğrultusunda kalibrasyonların yapılması/yaptırılması, kalibrasyon kayıtlarının tutulması, dos-
yalanması ve takip hizmetlerini yürütür. 

Tekniker ve teknisyenler 
MADDE 14 – (1) Tekniker ve teknisyenler, tercihen tarım alet ve makineleri meslek

yüksek okulları ile meslek liselerinin makine bölümü mezunlarından seçilir ve ilgili mevzuata
göre atanırlar. Deney ve araştırmalarda yardımcı eleman olarak görev alırlar. Test hizmetlerinin
ulusal ve uluslararası deney metotlarına göre yapılması, araştırma çalışmalarının bilimsel, tek-
nik ve yöntemine göre uygulanmasından, verilen görevleri yerine getirmekten, deney ünitele-
rinde görev almaktan, yöneticileri tarafından verilecek işlerin tekniğine uygun olarak yapıl-
masından sorumludurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma ve Deney Kurulu

Araştırma ve Deney Kurulu 
MADDE 15 – (1) Müdürlükçe tarım alet ve makineleri ile ilgili deney, proje, araştırma

ve belgelendirme çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla Müdür baş-
kanlığında bir Araştırma ve Deney Kurulu oluşturulur. 

(2) Kurul üyeleri; Müdür başkanlığında müdür yardımcıları, teknik bölüm şefleri, kalite
yönetim temsilcisi ve kalite yönetim sistemi kapsamında oluşturulan birim yetkililerinden, ka-
lite birim sorumlusu, kalibrasyon sorumlusu ve eğitim sorumlusundan ibaret olup, Kurul top-
lantılarına gerekli hallerde üniversite temsilcileri ve bakanlık yetkilileri davet edilebilir. ADK
yılda en az iki defa gündemli olarak toplanır, gerekli hallerde Müdürün çağrısıyla olağanüstü
toplantılar yapar. Kurulun sekretaryasını İdari Müdür Yardımcısı yürütür. Kararlar katılımcıların
salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu doğrultusunda karar alınır. 

(3) ADK’nın görevleri şunlardır:
a) TAMTEST'in görevleri ile ilgili plan, program ve projelerin ön çalışmalarını yapmak. 
b) Yeni alt yapı çalışmaları ile ilgili proje önerilerinin ön görüşmelerinin yapılarak ya-

pılacak çalışmaların önceliğini belirlemek.
c) Deney ilke ve metotlarını tespit etmek ve deney ücretleri konusunda Bakanlığa tek-

lifte bulunmak.
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ç) Teknik personel yetiştirme ve iş gücü planını yapmak. 
d) Bakanlıkça verilecek diğer tarım alet ve makine konularını incelemek ve uygulamaya

almak. 
e) Deney ve raporlandırma süreçleri ile ilgili giderilemeyen belirsizlikleri karara bağ-

lamak. 
Deney Kurulu 
MADDE 16 – (1) Deney Kurulu raporlarına son şeklini vermek üzere; Teknik Müdür

Yardımcısı başkanlığında ilgili bölüm şefi, deney sorumlusu mühendis ile beraber aynı bölümde
görevli en az bir mühendisin katılımıyla oluşur. Deney sorumlusu mühendisin deneylerini ta-
mamlamasını müteakiben deney dosyası, taslak raporla birlikte Deney Kuruluna sunulur. Ra-
porlar Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla kabul edilir. Eşitlik halinde Başkanın oyu doğrultu-
sunda karar alınır. Deney Kurulu, Deney Kurul Başkanı veya Müdür deney tekrarı isteğinde
bulunabilir ve Karar defterine gerekçesi yazılmak kaydı ile deney sorumlusu mühendis deney
tekrarı yapar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Sözleşmesi, Deney Ücretleri, Deneyler, Raporlandırma ve Denetim

Hizmet sözleşmesi 
MADDE 17 – (1) Firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının tarım alet ve makinele-

rinin deney ve muayenelerinin yapılması için TAMTEST, ilgili taraflarla karşılıklı hakların ve
sorumlulukların bilinmesi ve korunması için hizmet sözleşmesi imzalar. 

Deney ücretleri 
MADDE 18 – (1) Deney ve raporlandırılması yapılacak olan alet ve makineler için

TAMTEST, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra
Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın
onayladığı ücret tarifesini uygular. 

Deneyler 
MADDE 19 – (1) TAMTEST'e başvurusu alınmış alet ve makinalar; yapılacak deneyin

niteliğine göre ulusal, uluslararası ve bölgesel standartlar, standart yok ise bilimsel kaynaklar,
Tarım ve Orman Bakanlığı Deney İlke ve Metotları ile TAMTEST tarafından geçerli kılınmış
metotlara göre deneylere tabi tutulur. Deneylerde uygulanacak standartlar ve Tarım ve Orman
Bakanlığı Deney İlke ve Metotları TAMTEST tarafından belirlenir. Bakanlığın resmi internet
sitesinde yayımlanır. Deneyler Müdürlük laboratuvarlarında yapılabildiği gibi gerektiğinde fir-
ma imalathanesi, yurt içi araziler veya ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde zorunlu hallerde
yurt dışı merkezlerde de yapılabilir.

Raporlandırma
MADDE 20 – (1) TAMTEST; başvurusu alınmış, hizmet sözleşmesi karşılıklı olarak

imzalanmış, döner sermaye işletmesine ücreti peşin yatırılmış, alet ve makinelerin deney veya
muayeneleri tamamlandıktan sonra Deney Raporu düzenler.

Denetim
MADDE 21 – (1) Deney Raporlarının geçerlilik süresi içinde Bakanlık birimlerinin,

kredi kuruluşlarının veya kullanıcıların taleplerinin olması halinde veya herhangi bir şikayete
bağlı olarak ya da gerek görüldüğü zamanlarda resen alet ve makinelerin Deney Raporuna ve
varsa Ek Deney Raporuna uygunluğunun devam edip etmediği Bakanlığın ilgili Genel Mü-
dürlüğünden onay alınarak teknik elemanlarca denetlenir. Rapor geçerlilik süresi raporda be-
lirtilir.
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(2) Denetleme neticesinde alet ve makinelerin Deney Raporlarına uygun olmadığının

tespiti halinde durum Bakanlığa bildirilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Akreditasyon, Projeler, Ulusal ve Uluslararası İşbirliği

Akreditasyon 

MADDE 22 – (1) TAMTEST, kanuni gereklilik, teknolojik gelişmeler ve ulusal ve

uluslararası ticari müşteri talepleri gibi ihtiyaç duyulan durumlara cevap verebilmek için ulusal

ve uluslararası geçerli mevzuata uygun olarak akredite olur, bu doğrultuda proje hazırlar ve

gerekli altyapıyı oluşturur. Projelerin kararı ADK’da alınır ve Müdür onayıyla uygulanır. Ayrıca

Bakanlığın isteği doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla proje geliştirebilir veya hâliha-

zırda yürütülen diğer projelere destek verebilir. 

(2) TAMTEST, OECD test kodlarına göre, tarım ve orman traktörlerinin testlerini yap-

maya yetkilidir. TAMTEST, OECD Tarım ve Orman Traktörleri Test Kodlarının gelişen tek-

noloji ve araştırmalara göre yenilenmesine katkı sağlar, projeler üretir, çalışma gruplarına ve

yıllık toplantılara proje sunar ve aktif olarak katılır. 

Projeler 

MADDE 23 – (1) Müdürlük, yeni test metotlarının geliştirilmesi, yeni test stantlarının

yapımı, ölçüm cihazlarının alımı veya geliştirilmesi, tarımsal mekanizasyon konusunda durum

tespiti, araştırma, geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri amacı ile projeler hazırlayabilir. Ay-

rıca Bakanlığın isteği doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla proje geliştirebilir veya ha-

lihazırda yürütülen diğer projelere destek verebilir. Bu amaçlarla gerekli olan bina, laboratuvar,

atölye gibi taşınmazları yaptırabilir, eksiklik gördüğü konularda hizmet satın alabilir, persone-

lini yurt içi ve yurt dışı fuarlara ve eğitimlere gönderebilir. 

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri  

MADDE 24 – (1) Müdürlük, kendi imkân ve kabiliyetlerinin dışında kalan deney ve

analizleri yurt içi veya yurt dışında bulunan akredite laboratuvarlarına yaptırmaya, yurt içi ve

yurt dışında bulunan ve kendi faaliyetleri paralelinde çalışan dengi laboratuvarlarla karşılaş-

tırma yapmaya ve yeterlilik testlerine girmeye, aynı şekilde faaliyet gösteren yurt içi ve yurt

dışı laboratuvarlar, çiftçi kuruluşları, standardizasyon kuruluşları ile özel veya resmi kuruluş-

larla ortak projeler geliştirmeye, işbirliği protokolleri imzalamaya eğitim, araştırma ve geliş-

tirme faaliyetlerinde bulunmaya bunlarla ilgili harcamaları yapmaya yetkilidir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 5/8/1982 tarihli ve 17773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım

ve Orman Bakanlığı Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi
altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın
(LNG),”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla;

motorlu araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının
yükseltilmesine, çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava kirleticileri ve
sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım
sistemlerinin etkin uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine
ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 486 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE  3 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alternatif yakıtlı araç: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ne göre onaylanmış, mo-
tor gücünü kısmen veya tamamen alternatif yakıtlardan sağlayan motorlu aracı,

b) Alternatif yakıtlar: Ulaşımda petrol yakıtları yerine kısmen veya tamamen kullanı-
labilen, ulaşım sektörünün çevresel performansını artıran, emisyon azaltan veya azaltma po-
tansiyeli olan;  

1) Araç üstü mekanik enerji kaynağı veya deposunu (atık ısı dâhil), 
2) Biyoyakıt,
3) Doğalgaz, CNG/LNG,
4) Elektrik, 
5) Hidrojen, 
6) Güneş enerjisi,
7) LPG,
yakıtları veya güç kaynaklarını,
c) Akıllı ulaşım sistemi (AUS): Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştırma sektörünün

bütün ulaşım türlerinde uygulanmasını, 
ç) AUS mimarisi: Akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, entegrasyonu

ve uygulaması için ortak bir çatı oluşturulmasını,
d) Araç: Raylı taşıt araçları, T kategorisi tarım ve orman traktörleri, L kategorisi iki, üç

veya dört tekerlekli motosikletler ve motorlu bisikletler (moped) ile bütün müteharrik makineler
hariç; M ve N kategorisi en az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saati aşan ve
karayollarında kullanılmak için tasarlanmış motorlu taşıtı,

e) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
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f) Blok tren: Trenin, ilk teşkil edildiği istasyondan, gideceği son varış istasyonuna kadar,
lokomotif ve vagonları değiştirilmeden, manevraya tabi tutulmadan kesintisiz bir şekilde giden
treni,

g) Düşük emisyon alanı: Motor teknolojileri ve yakıt kullanım durumuna göre ulusal
ve uluslararası standartlarla uyumlu emisyon sınıfına göre sınıflandırılmış araçların trafik yo-
ğunluğuna bağlı olarak girişinin sınırlandırıldığı, yasaklandığı veya ücretlendirildiği alanlar
veya yolları,

ğ) Ekonomik sürüş: Yakıt tüketimini minimize edecek şekilde tasarrufa yönelik sürüş
tekniklerini,

h) Elektronik yol yönlendirme sistemi: Sürücüleri en elverişli yola yönlendirerek, yol-
culuk süresinin, yakıt tüketiminin, hava kirliliğinin ve gürültünün azaltılmasını, insan psiko-
lojisinin desteklenmesini ve araç güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan yönlendirme sistemini,

ı) Emisyon sınıfı: Motor teknolojileri ve yakıt kullanım durumuna göre ulusal ve ulus-
lararası standartlarla uyumlu Ek-1’de yer alan sınıflandırmayı,

i) Hareketlilik yönetimi: Her türlü taşıt ve yaya hareketinin; trafik akışı, güvenlik, enerji
verimliliği ve çevre açısından bütüncül bir anlayışla yönetilmesini,

j) Kentsel Ulaşım Ana Planı: Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre
ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir ve yakın çevresinin
ulaşım sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, de-
niz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer
noktalarını, depolama ve aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma güzer-
gâhları ile gerektiğinde otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında
gereken ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dö-
nemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst
ve alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir bütün
olan planı,

k) KGM: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
l) Kombine taşımacılık: Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, iç suyolu veya de-

nizyolu ile yapıldığı, taşımanın başlangıç veya son etabının mümkün olan en kısa mesafeyle
kara yoluyla yapılan taşımacılığı, 

m) Mekânsal plan: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca hazırlanan,
kapsadıkları alan ve amaçları açısından üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; mekânsal
strateji planı, çevre düzeni planı ve imar planını,

n) Modlararası taşımacılık sistemi: Aynı yükleme ünitesindeki veya karayolu taşıtındaki
ürünlerin, elleçlenmeden birden fazla taşımacılık türü kullanılarak hareket ettirildiği sistemi, 

o) M1 kategorisi araç: Öncelikli olarak yolcuların ve eşyalarının taşınması amacıyla
tasarlanmış ve imal edilmiş, sürücü oturma yeri dâhil en fazla dokuz oturma yeri olan aracı, 

ö) Rejeneratif (Geri Kazanımlı) enerji: Elektrik motoruna sahip bir aracın frenlemesi
sırasında ortaya çıkan ve aynı ya da başka bir araç tarafından hemen kullanılabilen ya da ihtiyaç
duyulduğunda kullanılabilecek şekilde depolanabilen geri kazanılmış enerjiyi,

p) Seyahat talep yönetimi: Yolcuların veya yüklerin seyahat taleplerini mevcut ulaşım
alt yapı veya sistemini daha etkin ve verimli kullanabilecek şekilde düzenlemeyi, birim za-
manda başlangıç noktasından varış noktasına yüksek kapasiteli, ekonomik ve hızlı taşıma türleri
ve yüksek doluluk oranları ile seyahat etmesini sağlayacak şekilde yönetmeyi,
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r) Sinyalizasyon sistemleri: Trafik akımı içerisindeki sürücü, taşıt, yaya ve bisikletli
hareketlerini düzenleyen ışıklı ve sesli sistemleri, 

s) Tam yük: Lokomotifin çıkış ve varış istasyonu arasında çekebileceği en fazla yükü,
ş) Toplu taşıma sistemi: Ulaşımın çok sayıda yolcu taşımaya elverişli taşıma araçlarıyla

karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemini,
t) Trafik yönetimi: Mühendislik, eğitim, yasal gereklilik, çevre ve enerji faktörlerinin

bir arada ele alındığı sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini ön planda tutan ulaşım önlemlerini
içeren yönetimi,

u) Türkiye Lojistik Mastır Planı: Ülkenin lojistik ihtiyaçlarını kısa, orta ve uzun vadede
planlayan temel planı,     

ü) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
v) Ulusal Ulaştırma Ana Planı: Metodolojik bir süreç izleyen ve matematiksel yöntemler

ile talep tahmin modellerinin kurulumunu amaçlayan, 15 yıllık dönem içinde kısa, orta ve uzun
vadeli hedefler doğrultusunda tüm ulaştırma yatırımlarının belirlendiği kapsamlı planı,

y) Yeşil dalga sistemi: Sinyalize kavşaklar arasında belirlenmiş bir hızla gidilmesi ha-
linde kırmızı ışığa takılmadan seyahat etme imkânı veren sistemi, 

z) Yeşil havalimanı/Yeşil Liman: Yaşanan veya yaşanması muhtemel çevre kaynaklı
olumsuzlukları giderecek ve mümkün ise ortadan kaldıracak, çevreye daha duyarlı tesisleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalar

Tedbir
MADDE 4 – (1) Bakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Belediyelerce; yatay ve düşey trafik

işaretlemeleri, elektronik yol yönlendirme ve denetleme sistemleri, seyahat talep yönetimi, tra-
fiğin kontrol ve yönetimi,  trafik bilgilendirme ve trafik sinyalizasyon sistemleri, ulaşım altya-
pılarının iyileştirilmesi ve planlanması, modlararası taşımacılık, toplu taşıma, yük taşımacılığı,
akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu araçların kullanılması hususlarında işbirliği
sağlanarak ortak tedbirler alınır.

(2) Bakanlık ve ilgili Bakanlıklar arası işbirliği sağlanarak, yakıt tüketimi açısından
ekonomik ömrünü tamamlamış, çevre, trafik ve seyir güvenliği için risk oluşturan araçların
trafikten çekilmesi, araç filosunun enerji verimliliği yüksek ve egzoz gazı emisyon değeri düşük
olan yeni teknoloji araçlarla yenilenmesine yönelik teşvik edici gerekli düzenleyici önlemler
alınır.

(3) Bakanlıkça, yük trenlerinin blok tren uygulaması ile çalıştırılması, raylı ulaşımda
sinyalli işletmecilik ve coğrafi koşullar el verdiği ölçüde elektrikli tren uygulamasının yaygın-
laştırılmasına önem verilir.

(4) Belediyelerce, kent merkezlerinde özel ve ticari araçların kullanımının azaltılmasına,
toplu taşımacılığın ise etkin ve verimli bir şekilde kullanımının artırılmasına yönelik tedbirler
alınır.

(5) Bakanlık ve Belediyelerce, yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye
atan altyapı eksikliklerin giderilmesi ve denetlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

(6) Alternatif yakıtlı araç ve raylı sistem teknolojilerine ilişkin Ar‐Ge programlarının
geliştirilmesine önem verilir.
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(7) Kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerce, gerektiğinde yerel yönetimlerle de iş-
birliği yapılarak, çalışanların toplu taşımacılığı kullanmalarına yönelik teşvik edici önlemlerin
veya tedbirlerin alınması sağlanır.

(8) Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak,
enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri
alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilir. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma
olanakları değerlendirilir.

Ulaşım altyapı yatırımlarının iyileştirilmesi
MADDE 5 – (1) Bakanlıkça, ulusal ve uluslararası koridorlardaki yük ve yolcu hare-

ketlilik yönetiminin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması, enerjinin verimli kullanımı ve
yakıt tüketiminin düşürülmesi için gerekli olan ulaşım ana yolları, lojistik merkezler, bölünmüş
yollar, köprüler, tüneller, tüp geçişler, yüksek hızlı tren ve demiryolu ağları, limanlar, sanayi
bölgeleri ve lojistik merkezlere bağlantı yolları ile modlar arasında entegrasyonu sağlayıcı kısa,
orta ve uzun vadeli planlar ile yatırımların yapılması ve denetlenmesi sağlanır.

(2) Bakanlıkça yapılacak altyapı yatırımlarının Ulusal Ulaşım Ana Planı ve Türkiye
Lojistik Master Planı ile uygunluğu esas alınır. 

(3) Bakanlıkça; ulaşım altyapı projelerinin ve yatırımlarının yakıt tüketiminin düşürül-
mesine ve emisyon azaltımına yönelik katkısını ortaya koymak amacıyla, veri toplama, hesap-
lama, modelleme ve raporlama uygulamaları geliştirilir veya geliştirilmesi sağlanır.

(4) Havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında; aydınlatma, ısıtma ve
soğutma sistemlerinde çevreci alternatif enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilir. 

(5) Deniz ve hava araçlarının limanlarda kaldığı sürelerde gerekli enerji ihtiyaçlarını
sağlayacak elektrik bağlantısı altyapı yatırımlarının yapılması teşvik edilir. Yeşil Liman ve
Yeşil Havaalanı uygulamaları yaygınlaştırılır.

Kentsel ulaşım planlaması
MADDE 6 – (1) Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki

belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Ulaş-
tırma Ana Planına uygun olarak Kentsel Ulaşım Ana Planı hazırlarlar. Bu planlar, 15 yıllık sü-
reler için yapılır ve her beş yılda bir şehrin kalkınma planları, orta vadeli planlar ve mekânsal
planlarla paralellik sağlayacak şekilde gözden geçirilerek yenilenir. Yenilenen plan kararları
mekânsal planlarda yapılacak revizyon ve ilavelere yansıtılır.

a) Bakanlığın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünde
ve sürdürülebilir kentsel ulaşım yaklaşımı çerçevesinde; şehir içi ve şehirler arası ulaşım plan-
laması, enerjinin verimli kullanımı ile çevreci ve entegre ulaşım modları, hareketlilik yönetimi,
akıllı ulaşım sistemleri ve ulaşımın diğer tüm unsurlarını kapsayan Ulaşım Ana Planlarının Ha-
zırlanmasına İlişkin El Kitabı/Rehber hazırlanır.

b) Kentsel ulaşım ana planları, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulaşım Ana Planlarının
Hazırlanmasına İlişkin El Kitabı/Rehber esas alınarak hazırlanır.

c) Ulaşım ana planı olmayan kentlerde belediyelerce hazırlanacak planlar, Bakanlığın
görüşü alındıktan sonra büyükşehirlerde UKOME Genel Kurulu ve diğer belediyelerde bele-
diye meclisi kararı ile onaylanır ve onaylı bir nüshası bilgi için Bakanlığa sunulur.

(2) Kentsel ulaşım planları, stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaştırma politikaları,
şehrin mekânsal plan kararları, ulusal ve yerel temiz hava eylem planları ile uyumlu ve eşgü-
dümlü şekilde kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanır.
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(3) Yeni yerleşim alanlarının yer seçimi ve yerleşim alanların birbiri ile olan ulaşımlarını
sağlayan üst ölçekli planlar, ilgili belediyeler tarafından yapılarak ulaşım planına dâhil edilir. 

(4) Ulaşım hat planlarında, trafik akışına ve kent içinde tüketilen yakıt miktarının en
aza indirilmesi kriterleri esas alınır. 

(5) Ulaşım planlarında, çevre otoyolları ve raylı sistem çalışmalarına öncelik verilir.
Toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla yolcu talebinin yeterli olduğu koridorlarda raylı sistemin
payı artırılır.

(6) Lojistik planlamada, kentin konumu ve ihtiyaçlarına uygun olarak, şehrin dışında
ve ana ulaşım koridorlarına yakın bölgelerde Türkiye Lojistik Mastır Planına uyumlu olarak
lojistik merkezlerin ve terminallerin oluşturulmasına önem verilir.

(7) Sahil kentlerinde iskele, rıhtım ve liman kapasiteleri artırılır ve etkin kullanımına
ilişkin yatırımlar planlanır. Yük ve yolcu talebinin yeterli olduğu hatlarda kullanılan filo yeni-
lenerek deniz ve iç suyolu taşımacılığının payları artırılır. 

(8) Ulaşım planlarında, enerji verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi
için sistemsel bir bütünlük halinde tüm ulaşım modları için trafiğin güvenli ve akıcı olmasına
yönelik iyileştirici planlama çalışmaları yapılır.

(9) Belediyelerce, ulaşım planlarında, topoğrafik yapısı uygun güzergâhlara bisiklet
kullanımını özendirici şekilde kiralık bisiklet aboneliği, özel yol ve park düzenlemeleri yapı-
lır.

(10) Belediyeler, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak
kaydıyla, ulaşımda alternatif enerji sistemlerini teşvik etmek için elektrikli araçların otopark,
cadde ve sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak altyapı planları oluşturur ve bu alt-
yapının oluşturulmasını temin eder.

Kent merkezlerinde araç kullanımını azaltıcı uygulamalar
MADDE 7 – (1) Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki

belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olan belediyelerce kent içi toplu taşımaya yönelik
aşağıdaki uygulamalar yapılır:

a) Yerleşim planlamasında ve kentsel dönüşüm projelerinde motorlu taşıtların şehir
girişlerinde veya belirlenen merkezlerde park edilebilmesi için otopark kurulması sağlanır. Bu
otoparklara park eden sürücülerin otoparktan şehir merkezine gidiş ve dönüş güzergâhlarında
hizmet veren toplu taşıma araçları kullanmalarını teşvik edici yöntemler geliştirilir. 

b) Kent girişlerine yapılacak parkların ücretsiz veya saat sınırlaması olmayan sabit ve
düşük park ücretiyle işletilmesi sağlanır.

c) Kent girişlerinde ulaşım planlarına uyumlu olarak cep terminal uygulamaları geliş-
tirilir.

ç) Kent merkezlerinde yoğun yaya trafiğinin bulunduğu meydanlar, alışveriş alanları,
tarihi ve turistik yerler, gerekli görüldüğünde araç trafiğine kapalı ya da kısıtlı alan ilan edile-
bilir. 

d) Kent girişlerinden önce transit taşıtlar için çevre yolları oluşturulur ve çevre yolla-
rının kentin ana ulaşım koridorları ile bağlantılı olması sağlanır.

e) Kent merkezlerinde, cadde ve sokaklara araçların park edilmesini önleyici tedbirler
ile otoparkların kısa süreli kullanımını teşvik edecek uygulamalar geliştirilir.

f) Yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen hatlara veya belirli saatlerde şehir
merkezlerine girişine izin verilmez.
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g) Kent içi ulaşım yollarında araçların hızlarının ayarlanmasına yönelik önlemler alınır.
ğ) Kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde, imkânlar elverdiği ölçüde yaya ve bisiklet

yollarının oluşturulmasına öncelik verilir. Yaya olarak veya bisikletle seyahati çekici kılacak
bisiklet park alanları, akıllı bisiklet istasyonlarının inşa edilmesi için planlamalar ve uygula-
malar geliştirilir.

h) Yolcu ve yük aktarımının yoğun olduğu havaalanı, otogar, liman, şehirlerarası de-
miryolu yolcu aktarma noktaları ile kent merkezleri arasında raylı sistem ağının kurulması, et-
kin ve hızlı toplu taşıma sisteminin oluşturulması sağlanır.

ı) Büyükşehir belediyelerince, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda bekleme süresindeki
enerji kayıplarını azaltabilmek için elektronik ücret toplama, toplu taşıma durak, istasyon ve
iskelelerinde giriş kapılarını artırma gibi hızlı indirme-bindirmeyi sağlayacak uygulamalar ya-
pılır.

i) Özellikle nüfusun yoğun olduğu, trafik sıkışıklığının ve hava kirliliğinin oluştuğu
bölgelerde kent içi ulaşım ağının bütününde yaya ve araç trafiğinin güvenli, akıcı ve etkin yö-
netilmesine yönelik önlemler alınır. Akıllı ulaşım sistemleri ile hareketlilik yönetimi destekle-
nir.

j) Yolcuların görüş, öneri, şikâyet ve taleplerinin alınacağı çağrı merkezi kurularak
yolcu taleplerinin değerlendirilmesi ve uygulanması hususunda çalışmalar yapılır.

k)  Ortak araç kullanımı (araç havuzu, park-et-devam-et ve benzeri), yenilikçi uygula-
maların yaygınlaştırılması, hızlı (tahsisli) hat ve alternatif ulaşımın teşvik edilmesi sağlanır.

(2) Belediyelerce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla,
kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük
emisyon alanı ilan edilebilir. Düşük emisyon alanının belirlenmesi ve ilan edilmesine ilişkin
Belediyelerce aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Düşük emisyon alanı, Belediyeler tarafından 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri doğrultusunda ilan edilir.

b) Düşük emisyon alanı, günlük geçen araç sayısı ve   hava kalitesi haritaları esas alı-
narak uygulanır. Düşük emisyon alanı planları ulaşım ile ilgili tüm planlamalara uyumlu olacak
şekilde düzenlenir.

c) Alana girişi sınırlandırılacak olan araçlar için alternatif ulaşım imkânları ve yolları
planlanır.

ç) Düşük emisyon alanına giriş yapan araçların tespitinde ve tanımlanmasında, trafik
akışını etkilemeyen elektronik araç tanımlama sistemleri tercih edilir. 

d) Sınırlandırma ve ücretlendirme araç emisyon sınıfına, girilen yola, trafik yoğunlu-
ğuna, bölge ve zaman dilimine göre orantılı ücretlendirilir. Emisyon sınıfları Ek-1’de yer al-
maktadır.

e) Düşük emisyon alanı uygulamasında ihlallere yönelik olarak 2872 sayılı Kanun hü-
kümleri doğrultusunda işlem uygulanır.

f) 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan özel amaçlı araçlar, kamu düzeninin sağlanmasından so-
rumlu birimlerde kullanılan araçlar ve sıfır emisyonlu araçlar düşük emisyon alanı uygulama-
larından muaftır.
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g)  İlan edilen düşük emisyon alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik hususlar Kamuo-
yunun bilgisine sunulur.

Taksi uygulamaları
MADDE 8 – (1) Belediyeler, taksilerin trafikte boş dolaşmalarını, durak dışında bek-

lemelerini engelleyecek, taksi yönetim veya çağrı merkezi, telefonlu, telsizli durak ve merkezi
alanlarda taksi cepleri gibi uygulamaları planlar ve yaygınlaştırır. Bunun için şehir trafiğine
uygun bir şekilde, taksilerin bekletileceği alanları tespit eder.

Otoparkların oluşturulması
MADDE 9 – (1) Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki

belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olan belediyelerce, kentin ihtiyaçlarına, ulaşım ve
mekânsal planlarına uygun olarak Otopark Ana Planı hazırlanır.

(2) Belediyelerce kent trafiğine uygun bir şekilde, otopark olabilecek alanlar tespit edi-
lir, bu alanların verimlilik ilkesi çerçevesinde otopark olarak işletilmesi sağlanır.

(3) Kent girişlerinde yapılacak otopark giriş yönlendirme sistemleriyle, uygun kapasiteli
otoparklara hızlı yönlendirme sağlanır. Park-et-devam-et uygulamalarını teşvik etmek amacıyla
Belediyelerce oluşturulmuş otoparkların ücretlendirilmesi düşük tutulur veya ücretsiz güvenli
şekilde işletilmesi sağlanır.

(4) Yerleşim planlamasında ve kentsel dönüşüm projelerinde, toplu taşıma ana durak-
larında otopark alanları planlanmasına özen gösterilir. Otopark alanlarının planlanmasında şeh-
rin gelişim potansiyeli ve ileriye dönük ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 

(5) 3194 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan bina altında yapılması zorunlu
olan otoparkların denetimi belediyelerce yapılır. Projede otopark için tahsis edilen alanın sadece
bu amaçla kullanımı için önlem alınır. Anayollar üzerinde park cepleri ile çok kısa süreli park
saati uygulamalı park imkânı tanınır.

(6) Otoparklarda, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak
kaydıyla, elektrikli araç şarj istasyonları kurulur, ücretsiz veya uygun fiyatla araçların şarj edi-
lebilmesini sağlayacak hizmetler sunulur.

(7) Bisikletli ulaşımı desteklemek amacıyla kamusal kullanıma açık otoparklarda bi-
sikletlerin de güvenli bir şekilde bırakılabileceği alanlar oluşturulur.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel ve servis araçları için otopark alan-
ları oluşturulur. İmkân ve kabiliyetlerin kısıtlı olduğu durumlarda, konum olarak en yakın kamu
kurum ve kuruluşundan başlamak üzere, müşterek otopark tahsis edilmesine ilişkin gerekli ted-
birler alınır.

Tüketicinin bilgilendirilmesi
MADDE 10 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca; tüketicilerin bilinçli seçim yapa-

bilmesine imkân vermek için, piyasada satışa veya kiraya sunulan yeni binek otomobillerinin
CO2 emisyonu ve yakıt ekonomisi konusunda tüketicilerin bilgi edinmesi sağlanır.

(2) M1 kategorisi yeni binek otomobillerin yakıt ekonomisi ve CO2 emisyon değerlerini
gösteren etiket, kılavuz, poster/gösterim, promosyon literatürü ve materyallerin düzenlenme-
sinde, 28/12/2003 tarihli ve 25330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yeni Binek Otomobil-
lerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte belirtilen hususlar esas alınır. 

(3) Bakanlık, ilgili kurum/kuruluşlar ve Belediyeler hava kirliliğinin azaltılması, enerji
verimliliğinin artırılması, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler için toplu taşımanın öneminin
yaygınlaştırması ve farkındalığın artırılması konularında etkinlikler düzenler. 
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Sürücülerin bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 11 – (1) Sürücü belgesi verilen kurslarda ekonomik sürüş tekniği ve çevre

kirliliği konularına yer verilir.
(2) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki eğitim program-

larında çevre ve ekonomik sürüş teknikleri ile ilgili konulara yer verilir.
(3) Belediyelerde toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere, işe başladıklarında ve her

üç yılda bir olmak üzere, çevre ve ekonomik sürüş teknikleri ile ilgili eğitim verilmesi sağlanır
ve sürücüler sertifikalandırılır.

Yük taşımacılığı
MADDE 12 – (1) Karayolunda taşıma faaliyetinde bulunacak ticari araçlar 8/1/2018

tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine
tabidir. Bu kapsamdaki araçların ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza
indirilecek, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde faaliyetlerini sür-
dürmeleri sağlanır. 

(2) Yük taşımacılığında, enerji tüketimini asgari seviyeye düşürmek için alternatif ya-
kıtlı araçlara öncelik verilir. Rejeneratif enerji geri kazanım sisteminin araçlarda ve raylı sis-
temlerde kullanımına destek verilir. 

(3) Yük taşımacılığında trenlerin tam yüklü olarak blok tren şeklinde çalıştırılmasına
öncelik verilir.

(4) Yük taşımacılığında, diğer taşımacılık türleriyle de entegrasyonu sağlanacak şekilde,
deniz ve demiryolu taşımacılığı paylarının artırılmasına öncelik verilir. Kabotaj taşımacılığı
teşvik edilir.

(5) Mevcut demiryolu hatlarında, kapasiteyi arttırmak, işletme maliyetini düşürmek,
karbon salımını azaltmak, güvenli taşımacılığı sağlamak, ulaşımda elektrik enerjisini kullanarak
dışa bağımlılığı azaltmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla sinyalizasyon ve elektrifikas-
yon sistemlerinin kurulması sağlanır ve teşvik edilir.

(6) Yük aktarımının yüksek olduğu merkezlerden yüklerin şehir merkezlerine ulaştırıl-
masında mesai saatleri dışında toplu taşıma ve raylı sistemlerden faydalanılmasına yönelik
planlamalar ve teşvik edici uygulamalar geliştirilir.

Toplu taşıma
MADDE 13 – (1) Belediyelerce, toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik edici ve

yolcu kapasitesini artırıcı gerekli tedbirler alınır. Nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerce
kent içi toplu taşımaya yönelik aşağıdaki uygulamalar yapılır:

a) Toplu taşıma sistemleri azami doluluğu sağlayacak şekilde işletilir. Bu kapsamda;
sefer sıklığı, araç kapasitesi ve yolcu talebi dikkate alınır. 

b) Toplu taşımada tüm ulaşım türlerinde ve ülke genelinde geçerli olacak şekilde akıllı
kart uygulaması yaygınlaştırılır.

c) Toplu taşıma kullanımını ve yolculuk talep yönetimi sağlayacak fiyatlandırma tek-
nikleri uygulanır; mesafe bazlı ücretlendirme tarifeleri, ekonomik aktarma bileti, günlük, haf-
talık ve aylık bilet uygulamaları geliştirilir. 

ç) Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda; hareket saatleri, güzergâhlar ve benzeri bil-
gilendirme panoları bulundurulur. Şehrin çeşitli merkezi yerlerinde güzergâhları, hatların du-
raklarını, aktarma noktalarını gösteren yönlendirme levhaları ile büyük ışıklı panolar konur.
Halkın toplu taşımadan yararlanmasını kolaylaştıran akıllı duraklar yaygınlaştırılır.
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d) Toplu taşımada öncelikli olarak hizmet kalitesi ve enerji verimliliği yüksek, çevre
dostu alternatif yakıtlı araçların kullanımına öncelik verilir.

e) Elektrik motorlu toplu taşıma araçlarının frenleme enerjilerinden elektrik üreten tipte
olanları tercih edilir.

f) Spor karşılaşmaları, miting, fuar, seminer ve sınav gibi toplu taşıma sistemlerinin
kullanımını artıracak durumlarda ek seferler düzenlenir.

g) Toplu taşıma araçları için ayrılmış şerit ve yol uygulamaları yaygınlaştırılır.
ğ) Toplu taşıma araçlarının kullandığı anayol ve koridorlarda, dolmuş ve minibüs gibi

ara taşıma araçları için durak sistemi geliştirilir, durak dışı duraklamalarına izin verilmez.
h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun gereklilikleri yerine

getirilir. Engelli yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için, bu araçlarda, yolcu
duraklarında, alt ve üst geçitlerde, asansör, eğimli geçitler ve benzeri yapılır. Engellilerin ulaşım
araçlarına ve hizmetlerine erişiminin AUS ile kolaylaştırılması sağlanır.

ı) Toplu taşıma hizmetleri ile ilgili yolcu-km, araç-km, yakıt tüketimi ve diğer veriler
toplanır, raporlanır, izlenir ve yapılan analiz sonuçlarına göre enerji verimliliğinin artırılması
ve zararlı emisyonların azaltılmasına yönelik gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır. 

i) Raylı sistem, karayolu sistemi ve denizyolu sisteminin entegre ve etkin bir şekilde
çalıştırılmasına yönelik planlama ve yatırımlar yapılır.

j) Toplu taşımada kullanılan lastik tekerlekli araçlarda yakıt verimlilik sınıfı yüksek
lastikler kullanılır.

Trafik yönetimi ve bilgilendirme sistemleri 

MADDE 14 – (1) Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Belediyelerce, ulaştırma
sistemlerinin hizmet kalitesini artırmak, ulaşımda etkinlik, verimlilik, güvenlik ve sürücülere
kolaylık sağlamak için aşağıdaki faaliyetler yürütülür:

a) Seyahat talep yönetimi, 7/24 gerçek zamanlı trafik yönetimi, modlararası taşımacılık
sistemi, değişken mesaj işaretleri, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ve denetleme sistemleri
uygulamalarında işbirliği yapılır. Uygulamalarda ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk
aranır.

b) Ülke çapında ulaşım bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulması ama-
cıyla geliştirilen Ulusal Ulaştırma Portalı güncel tutularak, yaygın kullanımını teşvik edici uy-
gulamalar geliştirilir.

c) Kent merkezi girişlerine kurulacak yönlendirme sistemleri ile araçlar trafiği daha az
yoğun güzergâhlara yönlendirilir.

ç) Hava tahminleri ve yol güzergâhında kurulu/kurulacak meteorolojik sensörlerden
alınacak bilgiler analiz edilerek, sürücü bilgilendirme sistemleriyle yol kullanıcılarının bilgi-
lendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

d) Seyahat öncesinde yolcu ve sürücülerin, zorunlu uygulamalar nedeniyle trafiğe geçici
olarak kapatılacak veya kapatılan yollar ile alternatif ulaşım imkânları hakkında web ve mobil
uygulamaları, radyo ve yol danışma merkezleri vasıtasıyla bilgi edinmeleri sağlanır.

e) Seyahat esnasında yol, trafik ve çevre şartlarına dair anlık gelişmeler gerçek zamanlı
bilgilendirme sistemleriyle yol kullanıcılarına sunulur.

f) Sürücülerin bilgilendirilmesi için trafik radyosu, trafik anonsu, trafik programı, tele-
matik sistemler, araç içi yerleşik ünite ve benzeri AUS yöntemleri kullanılır ve teşvik edilir.
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(2) Nüfusu iki yüz elli bin ve üzerinde olan kentlerde belediyelerce; sorumluluk ala-
nında bulunan yollara hitap eden, günün koşullarına uygun Trafik Yönetim Merkezi kurulur.
Bu merkez vasıtasıyla kent trafiğinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve yönetilmesi sağlanır.
Bunun için gerekli izleme, algılama ve bilgilendirme sistemleri tesis edilir. 

Sinyalizasyon sistemleri

MADDE 15 – (1) Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik akımını yönetmek,
trafik güvenliğini artırmak, mevcut/planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasitesini
maksimum düzeylerde kullanabilmek için oluşturulacak sinyalizasyon sistemleri KGM tara-
fından belirlenmiş/belirlenecek kriter, usul ve teknik esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Sinyalizasyon sistemlerinde kullanılan malzemelerde; Trafik Sinyal Denetleyicile-
ri-Fonksiyonel Güvenlik Kuralları için TS EN 12675, Trafik Kontrol Donanımı- Sinyal Lam-
baları için TS EN 12368 ve Yol Trafik İşaret Sistemleri için TS EN 50556 standartlarında be-
lirtilen şartlar aranır.

(3) Ulaşımda trafik akışını düzenlemek üzere kullanılan sinyalizasyon sistemlerinde
enerji tüketimini asgari seviyeye düşürmek amacıyla düşük enerji tüketimi olan sinyal verici
lambaların kullanımına öncelik verilir.

(4) Özel ayrılmış yolu bulunan (tramvay, metrobüs) toplu taşıma sistemlerine sinyalize
kavşaklarda, diğer trafik kollarının yoğunlukları da dikkate alınarak öncelikli geçiş hakkı ve-
recek düzenlemeler yapılır.

(5) Sinyalize kavşaklarda yaşanan zaman kaybının azaltılması için trafik uyarmalı sin-
yalize sistemler kurularak sinyal optimizasyonu sağlanır.

(6) Kent içinde birbirine yakın kavşaklarda yeşil dalga sinyalizasyon sistemleri kuru-
larak kesintisiz akım koridoru oluşturulur.

(7) Trafik güvenliği sağlanan kavşaklarda sağ koldan trafik yönünde ilerleyecek araç-
ların kontrollü geçişine imkân tanıyan sistemlerin yaygınlaştırılması sağlanır.

(8) Sinyalize kavşaklarda Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141 inci maddesinde be-
lirtilen araçlar için öncelikli geçiş hakkı tanınır.

Akıllı ulaşım sistemleri

MADDE 16 – (1) Bakanlıkça, çağın gereklerine uygun olarak ulaşım ve iletişimde, et-
kin, hızlı, akıllı, güvenli ve entegre yönetim sisteminin kurulabilmesi için;

a) Belirli terminolojiye ve standartlara uygun olarak AUS mimarisi oluşturulur. AUS’un
kamu yararı gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasına
ilişkin politika, strateji, usul ve esaslar belirlenir. 

b) Enerji verimliliğini sağlayacak çevre dostu AUS uygulamalarının geliştirilmesi ve
kullanımı teşvik edilir.

c) AUS ile ulaşımda elektronik ödeme sistemlerine ilişkin altyapı, şebeke, yazılım, do-
nanım, hizmet gibi gerekli tüm yapıların ülke çapında entegre ve birlikte çalışabilirlik esaslarına
göre kurulması, işletilmesi, yönetilmesi sağlanır.

ç) Elektronik ödeme ve araç tanımlama sistemlerinde, araçlara hızlı geçiş imkânı tanı-
yan ileri teknoloji ürünler tercih edilir. 

d) Trafik yoğunluğu, araç tanımlama, akaryakıt tüketimi ve hava kirliliğinin izlenme-
siyle ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasını sağlayacak AUS sistemlerin
kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanır. 
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Akaryakıt tüketiminin izlenmesi
MADDE 17 – (1) Karayolu ulaşımı için Emniyet Genel Müdürlüğü araç tescil belgesi

bilgilerinden motor gücü, yakıt tipi, araç kategorisi ve model yılı verilerini; KGM ve Demiryolu
Tren İşletmecileri araç-km, yolcu-km ve ton-km bilgilerini; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
ise yakıt tiplerine göre aylık bazda yıllık toplam yakıt satış bilgilerini her yılın Mart ayında
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirir. 

(2) Belediyeler; taksi, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, dolmuş, metro, hafif raylı
sistem, tramvay ve deniz yolu araç sayılarını, taşınan yıllık yolcu sayısını, yolcu-km, araç-km
verilerini, raylı sistemlerin ve karayolları sinyalizasyon sistemlerinin işletilmesi için kullanılan
yıllık yakıt ve elektrik miktarını her yılın Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
bildirir.

(3) Şehirlerarasında çalışan otobüs şirketleri otobüs sayısını, yıllık yakıt tüketimi bil-
gilerini, yılda taşınan yolcu sayısını, yolcu-km bilgilerini; nakliye şirketleri araç sayısını, yıllık
yakıt tüketimi bilgilerini, yılda taşınan yükü, ton-km bilgilerini toplar ve her yılın Mart ayında
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirir.

(4) Bakanlık; ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak deniz araçları için yakıt
tüketimi veri kayıt sistemini kurar ve yakıt tüketimini izler, yakıt tüketiminin ve emisyonların
azaltılmasına yönelik önlemler alınır.

(5) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; uluslararası gerekliliklere uygun olarak havayolu
araçları için yakıt tüketimi veri kayıt sistemini kurar ve yakıt tüketimini izler. Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından havayolu taşıyıcılarına emisyonların azaltılmasına yönelik bilgi-
lendirme yapılır.

(6) Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı belediyelerle işbirliği yapmak sure-
tiyle, illerin toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini bir bütün olarak ve ayrı ayrı değerlendirir.
Verimliliği düşük sistemlerin daha etkin hale getirilmesi için çözüm önerileri hazırlanır, bu
amaçla kaynak sağlanması koordine edilir ve iyileştirme süreçleri takip edilir.

(7) Bakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, ulaştırma sektöründe tüketilen
akaryakıt miktarlarına ilişkin verilerin uluslararası düzeylerdeki gereksinimleri de karşılayacak
şekilde sistemsel veya belirlenen format dâhilinde toplanması sağlanır. Veri gereksinimleri ile
toplanan verilerin paylaşılması konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlanır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kentsel ulaşım planlaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddedeki Kentsel Ulaşım Ana Planı ve 9 uncu mad-

dedeki Otopark Ana Planı bu Yönetmeliğin yayımından itibaren üç yıl içerisinde ilgili beledi-
yelerce hazırlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden önce Kentsel Ulaşım Ana Planı hazırlayan
belediyeler, planlarını ilk beş yıllık yenileme süresi sonunda bu Yönetmelik ile uyumlu olacak
şekilde revize ederler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 18 – (1) 9/6/2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ula-

şımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜVASAŞ) GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2017 tarihli ve 30281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üç nu-

maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin üç numaralı alt bendine “çö-

zümleyici” unvanından sonra gelmek üzere “, kimyager” unvanı eklenmiştir. 

“3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda

görev yapmış olmak veya uzman, ekonomist, şef, muhasebeci, mütercim unvanlarında toplam

en az üç yıl görev yapmış olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2017 30281
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 25/04/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-05
Konu : Muğla/Fethiye/Kesikkapı Taşınmazı Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 25/04/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-06
Konu : Ankara/Gölbaşı/Ballıkpınar-İmar Taşınmazı Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4041/1-1 

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

 
 4042/1-1 

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

 
 4043/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KISIM 41 KALEM TEMİZLİK TÜKETİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Samsun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 3 kısım 41 kalem temizlik 

tüketim malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler 

listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 13.05.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4026/1-1 
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İHALE İLANI 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019 yılı mekanik bakım onarım işlerinin yapılması 

İhale kayıt numarası : 2019/202825  

1- İdarenin  

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre  Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2- İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mekanik bakım onarım işleri aşağıdaki ekipmanları 

kapsamaktadır. Her türlü demontaj-montaj işleri, 

terazi ve gönyesinde ayar işleri, radial ve aksiyal ayar 

işleri, taşlama, düzeltme, çapak alma, kesme, taşıma 

ve nakliye işleri, kaynak işleri, arızalı parçaların 

değiştirilmesi, genel bakım ve temizliklerinin 

yapılması, yağlanması ile her bir makinanın çalışır 

vaziyette teslim edilmesi işin. 

 

 Yıkama tekneleri 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 

 Dikey küspe preseleri…12 adet 

 Pancar transportları 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 

 Yatay küspe preseleri 1800 t/g ve 3000 t/g  2 adet 

 Kireç ocağı 

 Kule difüzörler ve küspe çıkış helezonları 1800 t/g 

ve 3000 t/g…2 takım 

 Sulu küspe helezonları tüm 1800 t/g ve tüm 3000 

t/g…2 takım 

 Vakum karıştırıcı milleri ve dişli kutuları…16 adet 

 Santrifüj pompalar ve vakum pompaları…122 adet 

  Sabit pancar boşaltma tesisi (OPB)…1 adet.     

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 45 Takvim 

Günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 14/05/2019 Salı  Günü saat 14.30 
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4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 14/05/2019 Salı  Günü  saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç  4734 ve 4735 sayılı kanunlara 

tabi olmay ıp,Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 3949/1-1 

—— • —— 

LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI  

BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/203445 

1-  İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 70 Adet Lokomotif Makinist Kabin Klimaları 

Bakım-Onarımı işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

2 - İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati: 15.05.2019 - Saat 14.30 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

15.05.2019 günü saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4000/1-1 
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MOBİL DİJİTAL KUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İLE IP CİHAZI VE  

EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Mobil Dijital Kuyu Ölçüm Sistemleri ile Ip Cihazı ve Ekipmanları Alımı 07.01.2006 tarih 

ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/ 206001 

1- İdarenin  

a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 

06800  

 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 – 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :    

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

: 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

1. KISIM: 

1 Adet Jeotermal Dijital Kaliper Probu İmalatı ve 

Yüzey Modülü, Yüzey Yazılımı Program 

Eklentileri, 

1 Adet Jeotermal Dijital Density Probu İmalatı ve 

Yüzey Modülü, Yüzey Yazılımı Program 

Eklentileri, 

1 Adet Dijital Sp Reziztivite Probu İmalatı ve 

Yüzey Modülü, Yüzey Yazılımı Program 

Eklentileri, 

(teknik şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar 

ile malzemeler dahil),  

 

2. KISIM: 

1 Adet IP Cihazı ve Ekipmanları Alımı  (teknik 

şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar ile 

malzemeler dahil).  

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi 

Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren; 1.KISIM: 150 

(yüzelli) takvim günü, 

2.KISIM: 210 (ikiyüzon) takvim günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 14/05/2019 – 10:30 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri (2. Kısım için) teklif eklerinde sunacaklardır. 

a)İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
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b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler.  

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İsteklilerce (1 ve 2. Kısım için) teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen 

özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile 

teknik şartnamede istenen belgeler teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan İstekliler 

değerlendirme dışı bırakılacaktır.   

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine  % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 3954/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre TRİMAK 

Mühendislik Elektrik ve Elektrik Malzemeleri İnşaat Makina Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi ile bu şirketin %50’den fazlasına sahip ortağı Osman ATA hakkında verilen ve 04 

Aralık 2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmi Gazete’nin 148’inci sayfasında yayımlanan yasaklama 

kararı ile ilgili olarak; Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi tarafından 04 Nisan 2019 tarihli ve Esas 

No:2019/214 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince 

idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması 

durdurulmuştur. 

Duyurulur. 4023/1-1 

—— • —— 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

26.04.2019 tarih ve 30756 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Üniversitemiz Meslek 

Yüksekokulu İşletme Yönetimi Öğretim Görevlisi İlanı iptal edilmiş olup; Sivil Hava Ulaştırma 

işletmeciliği ve İnşaat Teknolojisi Öğretim Görevlisi ilanımıza ait (özel şartlar) ilan niteliği revize 

edilerek aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Ayrıntılı bilgiye http://www.esenyurt.edu.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. 

 

Meslek 

Yüksek 

Okulu 

Bölüm Unvan Adet Özel Şartlar ALES Yabancı Dil

İnşaat 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Mimarlık Lisans mezunu olmak, yapı 

alanında tezli yüksek lisansını yapmış 

olmak. 

Alanındaki 

puan türünden 

en az 70 puan 

almış olmak 

Muaf 

Sivil Hava 

Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

İktisat Lisans mezunu olmak ve İktisat 

Politikası alanında tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak. Tezli yüksek 

lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim

kurumlarında asgari bir eğitim-öğretim 

dönemi akademik çalışma tecrübesine 

sahip olmak. 

Alanındaki 

puan türünden 

en az 70 puan 

almış olmak 

Muaf 

 4020/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Alpaslan Otizmle Mücadele Vakfı  

VAKFEDENLER: Mustafa ALPASLAN, Ezgi ALPASLAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: SAKARYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.03.2019 tarihli düzeltme beyanı 

ve 26.02.2019 tarihli E:2018/472, K:2019/88 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan otizmli 

bireylerin sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için erken teşhis 

olanağı sunulmasını sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit  

YÖNETİM KURULU: Mustafa ALPASLAN, Ezgi ALPASLAN, Kenan AYDIN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mahkemece belirlenecek olan benzer 

amaçlı başka bir vakfa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 4045/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Şeyhanlı Eğitim Bilim Kültür Müzik ve Sanat Vakfı 

VAKFEDENLER: Gülcan CENGİZ, Mustafa Yusuf KARADAĞLI, Bircan Kocaoğlu 

YILMAZ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2019 tarih ve 2018/65 E., 2019/88 K. sayılı 

kararı 

VAKFIN AMACI: Dünyadaki ve Türkiye’deki güzel sanatlar dallarını (sinema, tiyatro, 

fotoğraf, plastik sanatlar, grafik, müzik, edebiyat…) bu alanlarla ilgili gelişmeleri, sorunları, 

değişmeleri, ilişkileri izlemek ve saptamak; ortaya çıkan bilgileri ilgililere, yetkililere kamuoyuna 

iletmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 2.000 Türk Lirası ve Gaziantep ili Şahinbey İlçesi Eyüpoğlu 

Mahallesi 1075 ada 17 sayılı parsel 

YÖNETİM KURULU: Gülcan CENGİZ, Mustafa Yusuf KARADAĞLI, Bircan 

Kocaoğlu YILMAZ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları MEHMETÇİK VAKFI’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4046/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4047/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 4044/1-1 
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İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 3998/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 4021/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/10/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 2 Mayıs 2019 – Sayı : 30762 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4025/25/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 4027/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.  

 

Fakülte/Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Kadro Sayısı Nitelik 

ALES/YDS 

Eşdeğeri 

Puanı 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

*  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümünden mezun olmak 

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

ya da Spor Fizyoterapisinde 

tezli yüksek lisans yapıyor ya 

da yapmış olmak. 

ALES 70 

YDS 50 

 
Başvuru Bilgileri: 

Duyuru Başlama Tarihi : İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihtir. 

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi : Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön 

Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve 

Detayları, Son Değerlendirme Tarihi 

üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden, 

duyurular bölümünden açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri 

hiçbir şekilde iade edilmez.) 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.yeditepe.edu.tr 

 

Genel şartlar: 

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

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
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yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

 

 Özel Şartlar: 

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

 

İstenen Belgeler: 

1 - Başvuru dilekçesi, 

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi  

3 - 1 adet fotoğraf,  

4 - Özgeçmiş,  

5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması 

gerekmektedir.) 

6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,  

7 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,  

8 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi  

Önemli Notlar: 

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

 

Muafiyet: 

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 3999/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 
Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 
şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 
özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 
belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, 
kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 
özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 
belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesini, 
bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir), özgeçmişleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora 
veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları 
gerekmektedir.   

Genel Şartlar; 
*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 
Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

*Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve 
Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü 
sınav yapılacaktır.  

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları 
kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 
görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç 
üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.  

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı / 
Yeni Türk Dili 

Profesör 1 1 
Türk Dili alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Yabancı Diller / İngiliz Dili 
ve Edebiyatı 

Doçent 1 1 
Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında 
Doçentliğini almış olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 
Yakınçağ Tarihi alanında Doçentliğini 
almış olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya / Anorganik Kimya Doçent 1 1 
Kimya alanında Doçentliğini almış 
olmak. 
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Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve 
Genetik / Hidrobiyoloji 

Profesör 1 1 
Biyoloji alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve 
Genetik / Zooloji 

Doçent 1 1 
Biyoloji alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve 
Genetik / Genel Biyoloji 

Doçent 1 1 
Biyoloji alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri / Çayır, 
Mera ve Yem Bitkileri 

Profesör 1 1 
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 
alanında Doçentliğini almış olmak. 

Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri / 
Yönetim ve Çalışma 
Psikolojisi 

Doçent 1 1 
Sosyal Politika alanında Doçentliğini 
almış olmak. 

Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi 

Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği / Deniz 
Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
alanında Doçentliğini almış olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik / Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doçent 1 1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik / 
Diyetetik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 
Tıbbi Biyokimya alanında doktora 
yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Göğüs Cerrahisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Kalp ve Damar Cerrahisi  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 
Tıbbi Patoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 
Dermatoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 
Göğüs Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri / 
Anatomi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
İlgili alanda doktora yapmış veya 
uzmanlığını almış olmak. 

Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi 

Tiyatro / Oyunculuk 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 
Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi 
alanında doktora yapmış olmak. 

Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi 

Müzik / Müzikoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 4 
Doktorasını ses eğitimi alanında yapmış 
olmak. 

İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri / 
Kelam ve İtikadi İslam 
Mezhepleri 

Profesör 1 1 
Kelam alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri / 
Din Bilimleri 

Doçent 1 1 
Felsefe ve Din Bilimleri alanında 
Doçentliğini almış olmak. 

Sosyal Bilimler Meslek  
Yüksekokulu 

Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri / Turizm ve 
Otel İşletmeciliği 

Doçent 1 1 
Turizm alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 5 yıl yükseköğretim kurumlarında 
ders verme deneyimine sahip olmak. 

Ünye Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Teknolojileri / 
Bilgisayar Programcılığı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 
Web destekli ölçme ve değerlendirme 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Akkuş Meslek 
Yüksekokulu 

Ormancılık / Avcılık ve 
Yaban Hayatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 4 
Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. 
5 yıl yükseköğretim kurumlarında ders 
verme deneyimine sahip olmak. 

 3962/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  

Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 'na  
aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, 
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik 
belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını  PDF 
formatında  CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde  
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli 
Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru 
dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik 
unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adavlar; müracaat 
ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava 
tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların  özgeçmişlerini, noter tasdikli 
Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4  takım başvuru dosyasını 
PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım 
tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri  

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim  

Profesör 1 

Eğitim Bilimleri-Eğitim Psikolojisi bilim alanında Doçent 

olmak. Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılığı ve 

Kullanımları hakkında çalışmalar yapmış olmak. 

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 

ve Fen 

Bilimleri 

Eğitimi  

Matematik Eğitimi  Profesör 1 

Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. 

Bütünleşik STEM eğitimi ve matematik eğitiminde 

yenilikçilik algısı konularında çalışmaları olmak. 

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 

ve Fen 

Bilimleri 

Eğitimi  

Matematik Eğitimi  Profesör 1 

Matematik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. 

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi ve Mesleki Kimlik 

konularında çalışmaları bulunmak.  

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 
Sınıf Eğitimi Profesör 1 

Coğrafya Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. 

Sınıf Öğretmenliği Programında yer alan coğrafya 

derslerini verebilecek niteliklere haiz olmak. 
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Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri  

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık  

Doçent 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Aile Danışmanlığı) 

bilim alanında Doçent olmak. Bağımlılık ve Bağımlılıkla 

Mücadele konusunda çalışmaları bulunmak. Toplum Ruh 

Sağlığını Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar 

gerçekleştirmiş olmak. 

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Güzel 

Sanatlar 

Eğitimi  

Müzik Eğitimi  Doçent 1 

Müzik alanında Doçent unvanı almış olmak. Doktora ve 

doktora sonrası çalışmalarını müzik eğitimi alanında 

yapmış olmak. 

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal 

Bilimler 

Eğitimi  

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi  

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Sosyal Bilgiler 

Eğitimi Alanında tamamlamış olmak. Vatandaşlık Eğitimi 

ve Müze Eğitimi Alanlarında çalışması olmak. SSCI’da 

taranan dergilerde tek yazarlı en az 1 adet çalışması 

olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri  

Eczacılık Temel 

Bilimleri  
Doçent 1 

Fiziksel Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. 

Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Yüzey 

aktif maddeler ve adsorpsiyon konusunda bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri  

Eczacılık Temel 

Bilimleri  
Doçent 1 

Fiziksel Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. 

Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak. İlaç etken 

maddelerinin adsorpsiyonu, yüzey aktif maddeler ve 

grafen esaslı malzemeler konusunda bilimsel çalışmaları 

olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri  

Analitik Kimya  

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Analitik Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. 

Doğal boyarmaddeler, antioksidan kapasite, fenolik 

bileşikler, ilaç etken maddesi, biyomalzeme ve ilaç 

salınımı konuları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.  

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik  Katıhal Fiziği  Profesör 1 

Alanında Doçent olup,III-Nitrür yapılarının plazma ile 

etkinleştirilmiş atomik katman kaplama yöntemi 

kullanılarak ince film büyütülmesi konularında çalışmış 

olmak. İnce filmlerin optik özelliklerinin görülebilir ve 

infrared bölgede deneysel ölçümlerini modelleyebilmek 

ve bununla ilgili SCI yayınları olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik  
Uygulamalı 

Matematik  
Profesör 1 

Alanında Doçent olup, Bayes ve Benzeri Yöntemlerle 

Görüntü İşleme konusunda makaleleri olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik  
Atom ve Molekül 

Fiziği  
Doçent 1 

Doktorasını Atom ve Molekül Fiziği alanında yapmış 

olup, Örgü-Uyumluluk Teorisinin Yapısal İncelenmesi, 

Moleküler Sistemlerin İstatistiki Termodinamiği ve 

Relaksasyonu ve plazmalarda meydana gelen Elektron-

İyon çarpışma süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olup, 

SCI/SCI-EXT makaleleri bulunmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik  Genel Fizik Doçent 1 

Organik yarı iletkenlerde doğrusal ve doğrusal olmayan 

optik ve empedans spektroskopisi üzerine çalışmış 

olmak ve Lantanit katkılı itriyumsilikat nanoseramiklerin 

sentezi ve optik spektrumları üzerine SCI yayınları 

olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik  Geometri  Doçent 1 
Doktorasını Geometri alanında yapmış olup, Riemann ve 

Weyl Manifoldları konusunda makaleleri olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı  

Eski Türk 

Edebiyatı  
Doçent 1 

Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olup, 

Klasik Türk Edebiyatında Fetih-name ve manzum tıp 

metinleri üzerine yayınları olmak ve Klasik Türk 

Edebiyatında Türkçe, Farsça divanlar üzerine çalışmış 

olmak. 
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Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı  

Eski Türk 

Edebiyatı  

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını Eski Türk Edebiyatı 

alanında yapmış olmak. Klasik Türk Edebiyatında 

Tasavvufi metinler üzerine çalışmış olmak ve Klasik Türk 

Şiirinde Tasavvuf ve Hiciv alanında yayınları bulunmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği  
Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında 

doktora derecesine sahip olmak; Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak;  

metinsel veri madenciliği, doğal dil işleme,  veri bilimi  ve 

makine öğrenmesi  alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İng.) 

Uluslararası 

İlişkiler  
Profesör 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türk dış politikası, Sivil 

toplum ve dış politika ilişkisi, Avrupa Birliği alanlarında 

yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak. 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İng.) 

Uluslararası 

İlişkiler  
Profesör 1 

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında 

doçent unvanı almış olmak. Uluslararası çevre politikası, 

çevre ve dış politika alanlarında yayımlanmış bilimsel 

çalışmaları bulunmak. 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İng.) 

Siyasi Tarih  Doçent 1 

Siyasi Tarih veya Siyasal Hayat ve Kurumlar 

alanlarından birinden doçent unvanı almış olmak. 

Osmanlı ve Türkiye siyasal, sosyal ve iktisadi tarihi, 

emek tarihi ve sosyal politikalar alanlarında yayımlanmış 

bilimsel çalışmaları bulunmak. 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İng.) 

Uluslararası 

İlişkiler  
Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. 

Türk-Yunan ilişkileri, Türk ve Yunan dış politikaları ve 

Balkanlar alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları 

bulunmak. 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İng.) 

Uluslararası 

İlişkiler  
Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak. 

Ulus-ötesi güç, Avrupa Birliği’nin göç, iltica ve uyum 

politikaları, Türkiye’nin göç ve iltica rejimi ve din 

çalışmaları alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları 

bulunmak. 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İng.) 

Uluslararası 

İlişkiler  
Doçent 1 

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent unvanı almış 

olmak. Orta Doğu siyasi hareketleri, Orta Doğu’nun 

ekonomi politik tarihi ve uluslararası karşılaştırmaları 

alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak. 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yükseokulu 

Otel, 

Lokanta ve 

İkram 

Hizmetleri  

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği  
Profesör 1 

Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent ünvanını 

almış olmak 

Bayesyen İstatistik, turizm alanında istatistiksel araştırma 

üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak. 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yükseokulu 

Muhasebe 

ve Vergi  

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları  

Doçent 1 

Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak. 

Bankalarda İç Kontrol Sistemleri, Muhasebe tarihi, Sukuk 

ve Muhasebeleştirilmesi üzerine yayımlanmış bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yükseokulu 

Otel, 

Lokanta ve 

İkram 

Hizmetleri  

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği  
Doçent 1 

Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı alanında Doçent 

ünvanını almış olmak. 

Manastırlar ve Sicilografi konusunda eser yayınlamış 

olmak. 

 3964/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 3841/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 3842/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 3843/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3877/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



2 Mayıs 2019 – Sayı : 30762 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 2 Mayıs 2019 – Sayı : 30762 

 

 
 3876/1-1 
 
 
 
 



2 Mayıs 2019 – Sayı : 30762 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 4040/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 34)

YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve

Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik
–– Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-05

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-06

Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


