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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN 

DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Mu-

hakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk

Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre dü-

zenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı

Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2013 28578

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Ekim 2018
CUMA

Sayı : 30570



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda,

yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketi-
cilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi
sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal
kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri
dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam
döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tü-
ketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı
amaçlamaktadır. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi ile ilgili

kriter belirleme ve geliştirme, başvuru, değerlendirme, çevre etiketinin şekli, kullanma izni,
süresi, izleme, denetim, strateji belirleme, bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim çalışmalarına ait
usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili yetki, görev ve sorumlulukları kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla pi-
yasaya sunulan ürün veya hizmetlere uygulanır.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü

maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
97 nci ve 104 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 
b) Çevre etiketi: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun, yaşam döngüsü boyunca çevresel

etkileri azaltılmış ürünleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temeli
olan bilgi sağlamak için oluşturulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işareti, 

c) Çevre etiketi kullanıcısı: Ürettiği, imal ettiği, ihraç ettiği, sunduğu, toptancı veya pe-
rakendeci olarak piyasaya sürdüğü ürün veya hizmetler için bu Yönetmelik usul ve esaslarına
göre kendisine Bakanlık tarafından çevre etiketi verilmiş kişi veya kuruluşu, 

ç) Çevre etiketi kurulu: Ürün kriterlerini değerlendiren ve sistemin gelişimi için stratejik
öneri ve görüşleri belirleyen kurulu,

d) Çevre etiketi sistemi: Ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve gelişti-
rilmesi, çevre etiketi verilmesi ve kullanımını içeren sistemi, 

e) Çevre etiketine sahip ürün: Hammaddenin temininden başlamak üzere üretim, tüke-
tim, kullanım ve kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bertaraf edilmesini de içeren yaşam
döngüsü süreçlerinde, aynı ürün veya hizmet grubunda yer alan diğer ürün veya hizmetlerle
karşılaştırıldığında, çevreye karşı olumsuz etkileri azaltılmış ve bu etkilerin ürün veya hizmet
grubuna göre belirlenmiş kriterlere uygunluğu kanıtlanmış ürünü,

f) Çevresel etki: Yaşam döngüsü boyunca ürün veya hizmetin kısmen veya tamamen
çevreye verdiği her türlü etkiyi,

g) Çevresel performans: Bir ürünün çevresel etkiye sebep olan özelliklerinin yaşam
döngüsü boyunca üretici tarafından değerlendirilmesi ve yönetimini,

ğ) Doğrulama: Bir ürünün veya hizmetin belirlenmiş çevre etiketi kriterlerine uygun-
luğunu gösteren işlemi,
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h) Genel Müdür: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürünü,
ı) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlü-

ğünü,
i) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen

mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
j) Sözleşme: Çevre etiketi kullanmaya hak kazanan çevre etiketi kullanıcısı ile Bakanlık

arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
k) Tedarikçi: Bir ürün veya hizmetin sunulabilmesi için firmaya girdi, hammadde, ürün

sağlayan üreticiyi,
l) Teknik inceleme komisyonu: Ürün veya hizmet gruplarına ait çevre etiketi kriterlerini

belirleyen, geliştiren ve ilgili kriterlere göre uygunluğunu teknik açıdan inceleyen komisyonu, 
m) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi, 
n) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını

veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan, üreticinin ülke dışında
olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün
tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen ger-
çek veya tüzel kişiyi,

o) Ürün: Piyasaya arz edilen veya arz edilmesi hedeflenen malları,
ö) Ürün veya hizmet grubu: Aynı amaca hizmet eden ve kullanım açısından aynı olan

veya benzer fonksiyonel özellikleri olan ve tüketici tarafından benzer olarak algılanan ürün
veya hizmetler grubunu, 

p) Ürün veya hizmet grubu kriteri: Çevre etiket sistemine dahil olan ürün veya hizmet
grupları için nihai olarak Bakanlık tarafından belirlenen çevre etiketi alma şartlarını,

r) Yaşam döngüsü: Ürünün ham madde aşamasından bertarafına kadar birbirini izleyen
ve birbirine bağlı olan süreçlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Etiketi Sistemi Temel İlke ve Gereklilikleri ile İlgili Hükümler

Çevre etiketi sistemi temel ilke ve hedefleri
MADDE 5 – (1) Çevre etiketli ürün veya hizmetlere talebi artıracak tedbirler alınır ve

uygulanır. Bu maksatla; sistemi basitleştirmek ve çevre etiketinin kullanımı ile ilgili idari yük-
leri azaltmak için değerlendirme ve doğrulama usul ve esasları kolaylaştırılır. Talebin artırılması
amacıyla teşvik araçları belirlenir ve uygulanır. 

(2) Çevre etiketinin ülke genelinde toplum tarafından tanınması ve kabullenilmesi için
sivil toplum kuruluşları ve tüketici örgütlerinin sistem içerisinde uygun süreçlerde yer alması
sağlanır. 

(3) Çevre etiketinin gelişimi ve yaygınlaşması için çevre ve ekonomi politikaları geliş-
tirilir, ilerleme ve kalkınma programlarında dikkate alınır. 

(4) Çevre etiketinin usulsüz ve yetkisiz kullanımını önlemek için denetim ve kontrol
tedbirleri belirlenir ve uygulanır. 

(5) Çevre etiketinin yetkisiz ve usulsüz kullanımının denetiminin uyumlu bir şekilde
uygulanması amacıyla ilgili kurumlar arasında iş birliği, koordinasyon ve bilgi alışverişi sağ-
lanır. 

(6) Çevre etiketli ürün veya hizmetlerin kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla
kamu alımlarında çevre etiketli ürün veya hizmetleri tercih edici tedbirler belirlenir ve uygu-
lanır. 

Çevre etiketi sisteminin işleyişi
MADDE 6 – (1) Ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi amacıyla çevre etiketi

sistemi oluşturulmuştur. 
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(2) Çevre etiketi sisteminde TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve
Yöntemler standardı dikkate alınmıştır.

(3) Çevre etiketi sistemi, Bakanlığın yönetimi ve koordinasyonu altında ilgili tüm pay-
daşlarla birlikte yürütülür. 

(4) Bakanlık, sistemin etkin işleyişi, gelişimi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların
çözümü için gerekli tedbirleri alır. 

Çevre etiketi sistemini oluşturan unsurlar
MADDE 7 – (1) Çevre etiketi sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur: 
a) Bakanlık, 
b) Çevre etiketi kurulu, 
c) Teknik inceleme komisyonu, 
ç) Diğer kamu ve özel kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, çevre etiketi kulla-

nıcısı, tüketici kuruluşları, 
d) Konuya özgü olarak davet edilecek diğer katılımcılar.
(2) Unsurların, bu Yönetmelik ile kendilerine verilen tüm görevleri yapabilecek teknik

bilgi, deneyime sahip olmaları aranır.
(3) Bakanlık üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerini yerine getir-

mekten sorumlu personel, bu Yönetmeliğe tabi ürün veya hizmetin tasarımı, imalatı, tedariki,
birleşimi, kullanımı veya bakımı ile ilgili sorumlu gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler ile çıkar
ilişkisinde bulunamazlar. Bu durum yetkili kurumun çalışmaları için gerekli olan, değerlendi-
rilen ürünlerin kullanımını veya bu ürünlerin kişisel amaçlar için kullanımını engellemez.

Çevre etiket sistemi ürün veya hizmet grubu kriter gereklilikleri
MADDE 8 – (1) Çevre etiketi kriterleri, çevre eylem planlarını da göz önünde bulun-

durarak ürünün çevresel performansını dikkate alır. 
(2) En yüksek çevresel performansa ulaşmaya yönelik olarak, ürün veya hizmetlerin

tüm yaşam döngüsü dikkate alınarak bilimsel bir temelde ürün veya hizmet grubu kriterleri
belirlenir. Bu kriterlerin belirlenmesi ve geliştirilmesinde;

a) İklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yapan enerji tüketi-
minin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, 

b) Atık oluşumu ve çevresel ortamın maruz kaldığı emisyonlar ile zararlı maddelerin
fiziksel etkileri, kullanımı ve yayılımından kaynaklanan kirliliği, 

c) Teknik olarak mümkün olan durumlarda, çevre ve sağlığa zararlı maddelerin daha
güvenli maddeler ve/veya yöntemler ile değiştirilmesi, 

ç) Ürün veya hizmetlerin kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden kullanılabilirliğinin
sağlanması yoluyla çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, 

d) Ürün veya hizmetlerin çeşitli yaşam döngüsü aşamalarında, sağlık ve güvenlik yön-
leri ile birlikte çevresel yarar ve zararları arasındaki net dengenin sağlanması, 

e) İlgili ürün veya hizmet grubu için geçerli olduğu zamanlarda uluslararası veya ulusal
veya bölgesel boyutta resmi olarak tanınmış TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Pren-
sipler ve Yöntemler başta olmak üzere diğer çevre etiketleri için belirlenen kriterlere uyum, 

f) Çevre etiketi taşıyan ürün veya hizmetlerin planlanan kullanıma uygun olmasını sağ-
layacak gerekliliklerin karşılanması, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin mümkün olduğunca
azaltılması dikkate alınır.

(3) Ürün veya hizmet grubu kriterlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ürün veya
hizmetin çevresel performansının iyileştirilmesi ile mali ve idari yük arasında denge sağlanır.
Küçük ve orta büyüklükte işletmelere orantısız idari ve ekonomik yük getirecek kriterler be-
lirlenmemesine özen gösterilir. Ürün veya hizmetlerde daha yüksek çevre performansına ula-
şılması hedeflenir. 

(4) Kriter geliştirilmesi aşamasında 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün
Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere ilgili diğer
mevzuat ve standartlara uyum sağlanması dikkate alınır.
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Ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi 
MADDE 9 – (1) Yeni ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut ürün

veya hizmet grubu kriterlerinin geliştirilmesi/güncellenmesi süreci aşağıda belirtilmiştir:
a) Kriter belirlenmesi ve geliştirilmesi/güncellenmesi süreci Çevre Etiketi Kurulu ta-

rafından re’sen veya kişi/tüzel kişiler tarafından Bakanlığa başvuru gelmesi halinde başvuru
Çevre Etiketi Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda süreç başlatı-
lır.

b) Kriter belirlenmesi ve geliştirilmesi başvurusunda ilgili bilgi ve belgeler Bakanlığın
internet sayfasında belirtilen formata uygun bir şekilde hazırlanarak Bakanlığa sunulur. Belir-
tilen bilgi ve belgeler formata uygun olarak hazırlanmadığı takdirde bilgi ve belgelerin tamam-
lanması için başvuru sahibine 6 ay süre verilir, aksi takdirde başvuru iptal edilir.

c) Bakanlık tarafından formata uygun başvurular Çevre Etiketi Kuruluna görüşe gön-
derilir. 

ç) Ürün veya hizmet grubu kriter belirleme başvurusu Çevre Etiketi Kurulu tarafından
değerlendirilerek olumlu veya olumsuz görüş bildirilir.

d) Kriter belirleme başvurusunun olumlu görüş aldığı durumda Bakanlık tarafından
Teknik İnceleme Komisyonu oluşturulur.

e) Teknik inceleme komisyonu tarafından taslak ürün veya hizmet grubu kriterleri ile
ilgili teknik değerlendirme raporu hazırlanır. 

f) Teknik değerlendirme raporuna göre taslak kriterleri oluşturulur.
g) Taslak kriterler hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil

toplum kuruluşları ve diğer paydaşların görüşleri alınır.
ğ) Taslak kriterler nihai hale getirilinceye kadar paydaşlarla görüş alış verişleri ve top-

lantılar yapılır.
h) Alınan görüşler ve toplantılar çerçevesinde teknik inceleme komisyonu tarafından

ürün veya hizmet grubu kriterleri ile ilgili nihai kriter taslağı hazırlanarak Çevre Etiketi Kuru-
luna sunulur.

ı) Nihai taslak kriterlerin Çevre Etiketi Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun gö-
rülmesi halinde yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulur.

i) Bakanlık tarafından nihai kriterler yayımlanır. 
(2) Diğer TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve Yöntemler  ile ge-

liştirilen kriterlerin bu Yönetmelik kapsamında ürün veya hizmet grubu kriteri olmasının teklif
edilmesinde Bakanlık tarafından yayımlanan kısaltılmış prosedürler uygulanır. 

(3) Daha önceden belirlenmiş kriterlerde esaslı ve kapsamlı revizyonlar yukarıdaki pro-
sedüre tabidir. Bu kapsamlı revizyonlar dışında kritere uyumu ve çevresel performansının de-
ğerlendirilmesini etkilemeyecek değişiklikler için Bakanlık tarafından yayımlanan prosedürler
uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürünlere veya Hizmetlere Çevre Etiketi Verilmesi ile İlgili Başvuru Süreçleri

Çevre etiketi başvurusunda gerekli evraklar
MADDE 10 – (1) Çevre etiketi başvurusunda gerekli evraklar şunlardır:
a) Başvuran özel ya da tüzel kişinin tanıtımı, adresi, iletişim bilgileri ve başvuru yapa-

cağı ürün veya hizmete ait başvuru dilekçesi,
b) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket kuruluş senedi, ana sözleşmesi veya tü-

züğü,
c) Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
ç) Başvuru sahibinin ürün veya hizmet ile ilişkisi,
d) Ürün veya hizmetin ticari açıdan tanıtılması,
e) Başvuru ücretinin Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldı-

ğına dair dekont,
f) Başvuru yapılacak ürün veya hizmet kriterleri ile ilgili bilgi ve belgeler,
g) Bakanlığın talep ettiği diğer bilgi ve belgeler. 
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Çevre etiketi başvuru süreci ve değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar,

toptancı ve perakende satıcılar, Bakanlık tarafından uygun görülen ve çevre etiketi alınmasında
menfaati olan kişi ve kuruluşlar, belirtilen formata uygun olarak istenilen bilgi ve belgelerle
çevre etiketi başvurusuna müracaat eder.

(2) Çevre etiketi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur: 
a) Başvuru dosyası hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. 
b) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından 30 takvim

günü içerisinde inceler, eksiklikler tebliğ tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde
tamamlanmaz ise başvuru iade edilir.

c) Bakanlık tarafından uygun görülen başvurular için teknik inceleme komisyonu oluş-
turulur.

ç) Ürün veya hizmet kriterlerine uyum ve diğer teknik hususlar başvuru tarihinden iti-
baren 90 takvim günü  içerisinde değerlendirilir ve çevre etiketi teknik raporu hazırlanır. 

d) Teknik inceleme komisyonu tarafından oluşturulan nihai teknik rapor ve teknik ra-
porun yeterli olmadığı ve gerekli görüldüğünde yerinde doğrulama raporu karar için Bakanlığa
sunulur.

e) Başvurunun kriterlere uygun olması durumunda Bakanlık tarafından çevre etiketi
verilir.

f) Senelik çevre etiketi kullanımı için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İş-
letmesine ödenir.

(3) Bakanlık yerinde doğrulama gerçekleştirebilir veya bu görev için teknik inceleme
komisyonu dışında yetkili temsilci/temsilciler atayabilir. 

(4)Teknik inceleme komisyonu tarafından yaptırılması istenen doğrulamalardan kay-
naklanan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

(5) Çevre etiketinin şekli Bakanlık tarafından yayımlanan çevre etiketi şekline uygun
olmak zorundadır. Etikette bulunacak bilgiler Bakanlık tarafından belirlenir.

Çevre etiketi verilmeyecek haller 
MADDE 12 – (1) Aşağıdaki hallerde çevre etiketi verilmez: 
a) 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Ka-

rışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında toksik, çevreye zararlı, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik olarak sınıflandı-
rılma kriterlerini karşılayan madde veya karışımı içeren ürünler,

b) 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kay-
dı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 47 nci maddesinde tanım-
lanan özellikleri taşıyan kimyasalları içeren ürünler,

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan maddeleri içeren ürünlerin özel ka-
tegorileri için; bu maddelerin ikamelerinin, alternatif maddelerin veya kullanımlarının teknik
olarak mümkün olmadığı durumlarda veya aynı kategorideki diğer ürünlere kıyasla ciddi ölçüde
daha yüksek çevresel performansa sahip olan ürünler olması durumunda, Bakanlık birinci fık-
radan istisnalar yapmak üzere ölçütler uygulayabilir. (b) fıkrasında yazılı Yönetmeliğin  47 nci
maddesindeki kriterleri karşılayan ve aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesindeki prosedür kap-
samında tanımlanan kendi halinde ve ağırlıkça %0,1’den yüksek konsantrasyonlarda
karışım/eşya içinde bulunan veya kompleks bir eşyanın homojen bir parçası olan maddeler için
herhangi bir istisna yapılamaz,

ç) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetme-
liğinde ve 24/12/2011 tarihli ve  28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi
Ürünler Hakkında Yönetmelikte tanımlanan tıbbi ürünler, veteriner tıbbi ürünler ile tıbbi cihaz
ve malzemeler,

d) Yem ve gıda ürünleri.
(2) Bakanlık çevre etiketi sürecinde birinci fıkrada yer alan hükümlere ek olarak çevreye

zararlı ürünler için ayrıca kısıtlama kararı alabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Etiketinin Kullanımı ve Yükümlülükler

Sözleşme imzalanması, uygulanması ve feshedilmesi
MADDE 13 – (1) Bakanlık ile çevre etiketi almaya hak kazanan başvuru sahibi arasında

sözleşmenin imzalanması ile başvuru sahibi çevre etiketi kullanıcısı sıfatını alır. Bakanlık söz-
leşmeye ürün veya hizmet grubu kriteri, çeşidi ve özelliklerine bağlı olarak ek hükümler ko-
yabilir. 

(2) Bakanlık, çevre etiketi kullanıcısının bu Yönetmelik hükümlerini ihlal ettiğini tespit
etmesi halinde bu durumu çevre etiketi kullanıcısına iadeli taahhütlü olarak başvurudaki geçerli
adresine yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve çevre
etiketi kullanma iznini iptal eder. 

(3) Çevre etiketi kullanıcısı, Bakanlığa 3 ay öncesinden göndereceği yazılı bildirim ile
her zaman sözleşmeyi feshedebilir ve çevre etiketi kullanımından vazgeçebilir. 

Çevre etiketinin kullanımı 
MADDE 14 – (1) Çevre etiketi, çevre etiketi kullanıcısı tarafından bu Yönetmelik ve

buna bağlı olarak düzenlenen sözleşmede belirtilen prensip, usul ve esaslara uygun olarak kul-
lanılır. 

(2) Ürün veya hizmet üzerinde yapılacak kriterlere uyumu ve çevresel performansının
değerlendirilmesini etkilemeyecek değişiklikler için yeni bir başvuru veya çevre etiketi alınması
gerekmez. Çevre etiketi kullanıcısı bu tür değişiklikleri Bakanlığa yazılı olarak bildirir. Ba-
kanlık gerekli gördüğünde ürün veya hizmet grubu kriterlerini doğrulamak için inceleme ya-
par/yaptırır.

(3) Çevre etiketi kullanıcısı; yanlış, yanıltıcı veya çevre etiketi bütünlüğüne zarar ve-
recek reklam, ifade, etiket veya logo kullanamaz. 

(4) Bakanlık, çevre etiketi kullanım izni alan ürün veya hizmetin, ilgili kriterlere, bu
Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygunluğu için her zaman denetleme yapabilir/yaptıra-
bilir. 

(5) Çevre etiketi kullanıcısı, kullanım yükümlülük ve hükümlerini karşılayamadığı du-
rumlarda bu durumu Bakanlığa bildirir ve yükümlülükler yerine getirilinceye kadar çevre eti-
ketini kullanamaz. 

(6) Bakanlık, çevre etiketi kullanıcısının bu Yönetmeliği veya sözleşme hükümlerini
ihlal ettiğini tespit ettiği durumlarda çevre etiketi kullanım iznini dondurur veya iptal eder. 

(7) Bakanlık, çevre etiketi verilmesi veya kullanımından kaynaklı olarak çevre etiketi
kullanıcısı veya üçüncü bir tarafın uğradığı zarardan sorumlu tutulamaz.

(8) Çevre etiketi kullanımı  4 yıl süre için verilir. Süre bitiminden 180 gün önce  talep
edilmesi halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme
sonucunda süre uzatılabilir.

(9) Yürürlükteki ürün veya hizmet grubu kriterlerine uygunluğu sağladığı sürece çevre
etiketi kullanıcısı, çevre etiketini kullanabilir. Kriterlerin yenilenmesi durumunda yeni kriterlere
uyum için çevre etiketi kullanıcısına 6 ay geçiş süresi verilir, 6 ay içinde yeni kriterlere uyum-
luluğun kanıtlanması gerekir. Çevre etiketi kullanıcısı sözleşmesini yenilemek istememesi du-
rumunda stoklarında bulunan çevre etiketli ürünlerini tüketmesi için en fazla 1 sene süre verilir.
Bu süre içinde piyasaya arz edilemeyen ürünlerde çevre etiketi kullanılmaz. 

(10) Çevre etiketinin kullanma süresinin bitmesi halinde çevre etiketi kullanıcısı çevre
etiketini kullanamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sistem Unsurlarının Kuruluşu, Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Bakanlığın görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Bakanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Bakanlık çevre etiket sisteminin sahibi ve yürütücüsüdür, 
b) Çevre etiket sisteminin işleyişini yönetir, etkin uygulanması için gerekli koordinas-

yon ve yönlendirmeleri yapar,
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c) Çevre etiketi kurulu üyelerini oluşturur,
ç) Teknik inceleme komisyonunu oluşturur,
d) Ürün veya hizmet grubu kriterlerini yayımlar, 
e) Çevre etiketi başvurularını kabul eder, teknik değerlendirme, doğrulama, pazarlama,

tanıtım, bilinçlendirme, eğitim, kriter belirleme ve geliştirme süreç ve koordinasyonunu yürütür
veya yürütülmesini sağlar,

f) Çevre etiketinin kullanımının izlenmesi ve gözetimini yapar veya yapılmasını sağ-
lar,

g) Sistemin işleyişi için gerekli başvuru ve senelik çevre etiketi kullanım ücretlerini
tahsil eder, kamu tarafından yapılacak olan destekler için bütçe hazırlar,

ğ) Ürünlere veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi kapsamında kurum/kuruluşlara yetki
devri yapabilir.

Çevre etiketi kurulu 
MADDE 16 – (1) Çevre etiketi kurulu üyeleri; Genel Müdür veya yetkilendireceği bir

Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve ilgili paydaş temsilcilerinden seçilerek Bakanlık tarafından oluşturulur. 

(2) Çevre etiketi kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekildedir:
a) Çevre etiket kurulu yılda en az 2 defa toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.

Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 
b) Çevre etiketi kurulu gerektiğinde Bakanlığın talebine veya kriter belirlenmesine iliş-

kin başvurulara göre toplanır. 
c) Çevre etiketi kurulunu oluşturan üyelerin masrafları kendilerini temsil eden kurum

veya kuruluş tarafından karşılanır.  
(3) Çevre etiketi kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çevre etiketi verilebilmesi için ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve-

ya belirlenmiş ürün veya hizmet grubu kriterlerinin geliştirilmesi için Bakanlığa görüş bildir-
mek,

b) Teknik inceleme komisyonu tarafından iletilen ürün veya hizmet grubu kriterleri ile
ilgili nihai taslak kriterlerini değerlendirmek, uygun görülmesi halinde yayımlanmak üzere Ba-
kanlığa sunmak,

c) Çevre etiket sisteminin işleyişi ve gelişimi hakkında stratejik görüş bildirmek. 
Teknik inceleme komisyonunun  görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Teknik inceleme komisyonu Bakanlık tarafından belirlenir. 
(2) Teknik inceleme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için teknik ince-

leme yapmak ve rapor hazırlamak, 
b) Ürün veya hizmet başvurularının değerlendirmesi için başvuruların kriterlere uy-

gunluğunu incelemek ve doğrulamasını yaparak teknik rapor hazırlamak, 
c) Çevre etiketinin kriterlere uygunluğunu denetlemek,
ç) Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çevre etiketinin şekli 
MADDE 18 – (1) Çevre etiketinin rengi, logosu, boyutları, ürün grubu, kriter ve tescil

bilgilerinin etiketi üzerinde konumlandırılması, Bakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir. 
Piyasa takibi ve çevre etiketi kullanımının kontrolü
MADDE 19 – (1) Çevre etiketinin kullanımının kontrolünde uygulama birliğinin sağ-

lanması amacıyla kurumlar arası işbirliği ve bilgi alışverişi sağlanır.
(2) Bakanlık, çevre etiketi taşıyan ürün veya hizmet ile ilgili şikâyetten çevre etiketi

kullanıcısını haberdar eder ve çevre etiketi kullanıcısının şikayete tebliğ tarihinden itibaren 7
gün içinde cevap vermesini ister. Bakanlık şikayetçi bilgilerini gizli tutar.
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(3) Bakanlık, çevre etiketi taşıyan ürün veya hizmetlerin belirlenen kriterlere uymadı-
ğının veya bu Yönetmelik hükümlerine uygun çevre etiketinin kullanılmadığının tespiti halinde
çevre etiketi kullanıcısının çevre etiketi kullanımı yasaklanır; yasaklama kararını web sitesinde
veya uygun araçlarla duyurabilir.

Diğer ülke çevre etiketlerinin tanınması 
MADDE 20 – (1) Bakanlık TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve

Yöntemler Standardına uygun, 66/2010/EC sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü ve  diğer ülke çevre
etiketi sistemleri tarafından verilmiş ve aynı ürün veya hizmet grubuna ilişkin etiketlerinin ta-
nınmasına karar verebilir. Tanınan sistemde çevre etiketi verilmesi için oluşturulan ürün veya
hizmet grubu kriterleri, mevcut kabul edilen ulusal ürün grubu kriterlerinden daha düşük sı-
nırlamalar içeremez.

Çevre etiketinin tanıtımı ve kullanılmasının teşvik edilmesi 
MADDE 21 – (1) Bakanlık çevre etiketi sisteminin kullanımını tanıtmak amacıyla diğer

ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir eylem planı belirler ve uygular. 
(2) Farkındalık yaratmak amacıyla uygun iletişim araçları ile tanıtım, bilgilendirme,

bilinçlendirme ve eğitim kampanyaları düzenlenir. 
(3) Çevre etiketli ürün ve hizmetlerin kullanılmasını teşvik etmek için tanıtım, bilgi-

lendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanında teşvik tedbirleri de alınır. 
(4) Bakanlık ayrıca; kamu alımı yapan kurum ve kuruluşların çevre etiketi taşıyan ürün-

leri tercih etmelerine ve teknik şartnamelerde ürün veya hizmet kriterlerinin kullanılmasına
yönelik olarak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapar. 

(5) Bakanlık, tüketicilerin çevre etiketi taşıyan ürün veya hizmetleri talep etmelerini
sağlayıcı tedbirleri alır, tanıtım, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapar. 

(6) Bakanlık, çevre etiketi ürün veya hizmet grubu kriterini belirleme, kriter geliştirme,
çevre etiketi değerlendirme süreci, doğrulama, teknik rapor hazırlatma,  her türlü tanıtım, top-
lantı, bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları ile ilgili hizmet alabilir.

Bilgi ve belge güvenliği
MADDE 22 – (1) Çevre etiketi başvurusu yapan firmaların ürün veya hizmetlere ait

gizli kalmasını istediği bilgi ve belgeler, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi
halinde gizli tutulur.

(2) Tedarikçi, çevre etiketi başvurusu yapan firma ile bilgi ve belgelerini paylaşmak is-
temediği takdirde Bakanlığa doğrudan iletebilir. 

Çevre etiketi başvuru bedeli
MADDE 23 – (1) Çevre etiketi başvurusu için başvuru sahibi tarafından miktarı Ba-

kanlık tarafından belirlenecek başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti ödenmeden başvuru de-
ğerlendirmeye alınmaz. 

(2) Bakanlık çevre etiketi kullanım bedelini yıllık olarak belirler. Çevre etiketi kullanı-
cısı Bakanlığın belirlemiş olduğu yıllık ücreti öder. Bakanlık yıllık ücreti ödenmeyen ürün veya
hizmetlere ait çevre etiketini iptal eder. Yıllık ücretin kapsadığı dönem çevre etiketinin verildiği
tarih itibariyle başlar.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak ücretler her yıl Bakanlık döner sermaye işlet-
mesi tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan birim fiyat listesi uy-
gulanır. 

Yaptırımlar 
MADDE 24 – (1) Çevre etiketini izinsiz veya taklit ederek kullananlar ile başvuru es-

nasında sahte belge kullanan kişiler ve bu Yönetmelik kapsamında ticari sır sayılabilecek bilgi
ve belgeleri yetkisiz kişilere veren ve ifşa edenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyu-
rusunda bulunulur. 

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Tarım ve Orman Bakanlığından:
YEREL ÇEŞİTLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI, ÜRETİLMESİ VE

PAZARLAMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmelik Ülkemizdeki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve di-

ğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerinin genetik erozyonlarını engellemek amacıyla; tohumluk-
larının çoğaltımı, pazarlanması, yerinde idamesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar
getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluk üretimi ve tohum-
luklarının piyasaya arzı ve bu konudaki denetimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanu-

nu, 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına
İlişkin Kanun ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)  Alan kontrolü: Bitki türlerine göre açık veya kapalı parsellerde sertifikasyon sistemi

dâhilinde yapılan üretimlerin standartlara uygunluğunun belirlenmesini,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Başvuru sahibi: İlgili olmak kaydıyla meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamu

araştırma kuruluşları, yerel idareleri ve üniversiteleri,
ç) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında
Yönetmelikte belirlenen bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren,
çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun
olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi
etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,

d) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has
özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubun-
dan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik takso-
nomi içinde yer alan genetik yapıyı,

e) Farklılık: Bir çeşidin, müracaatının yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden, tes-
cile esas özelliklerden, en az bir tanesi bakımından farklılık göstermesini,

f) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
g) Genetik erozyon: Aynı türün popülasyonları ve çeşitlerinde zamanla genetik çeşitli-

liğin kaybı ya da insan müdahalesi veya çevresel değişime bağlı olarak bir türün genetik teme-
linin azalmasını, 

ğ) Genetik kaynak: Bitki ıslahçıları ve bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin sağlan-
dığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve farklı özellikler içeren potansiyel popülasyon, bir ül-
kede veya bir bölgede doğal olarak bulunan bitkilerin yabanî türleri ve bunların geçiş formları,
yerel çeşitler, özel amaçlarla geliştirilmiş çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah ma-
teryallerini,

h) İdameci: Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması ile ilgili şartların devamının sağlan-
masından ve muhafazasından sorumlu olan tüzel kişileri,

ı) İlgili il müdürlüğü: Yerel çeşidin idari bakımdan sınırları içinde bulunduğu menşe
bölgesindeki Bakanlık il müdürlüğünü,
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i) Komite: Yerel Çeşit Kayıt Komitesini,
j) Menşe bölgesi: Yerel çeşidin doğal olarak uyum sağladığı ve kendine özgü karakter-

leri gösterdiği coğrafi alanları,
k) Numune alma: Tohumluk partisini temsil edecek tohumluk numunesinin, tohumluk

numunesi alma esaslarına göre alınması işlemini,
l) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
m) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi

generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,
n) Tohumluk Kontrolörü: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş ve tohumluk sertifikasyonuna
ilişkin kontrol, numune alma ve piyasa denetimleri ile ilgili işlemleri yürüten gerçek kişileri,

o) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
ö) TSTM: Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüklerini,
p) Yerinde muhafaza (in-situ): Genetik materyalin doğal çevresinde, kültür bitkileri çe-

şitlerinin ise yetiştirilirken ayırt edici özelliklerini geliştirdikleri çevrede korunmasını,
r) Yerel çeşit (landrace): Genetik erozyon tehdidi altında bulunan; belirli bir coğrafi

bölgede geleneksel olarak yetişen çeşitler ile yetiştiği bölgenin coğrafi şartlarına adaptasyon
sağlamış bitki türlerinin klon ve popülasyon gruplarını,

s) Yerel Çeşit Kayıt Listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan yerel çeşitlerin ya-
yımlandığı listeyi,

ş) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen
varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince ho-
mojen olmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması

Genel hükümler
MADDE 4 – (1) Yerel çeşit tohumluklarının çoğaltımı ve ticareti, Yerel Çeşit Kayıt

Listesine kaydı ile mümkündür.
(2) Aşağıdaki çeşitler için bu Yönetmelik kapsamında kayıt başvurusu yapılamaz:
a) 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Ka-

yıt Altına Alınması Yönetmeliğine göre yayımlanan kayıt listelerinde yer alan veya başvuru
tarihinden 3 yıldan daha yakın bir zamanda bu listeden çıkarılan çeşitler.

b) 5042 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınan veya koruma altına alınması
amacıyla başvurusu yapılan çeşitler.

(3) Yerel çeşidin menşe bölgesinde korunması ve idamesi için gerekli tedbirler başvuru
sahibi tarafından alınır.

(4) Yerel çeşitler 5042 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınamaz. 
(5) Yerel Çeşit Kayıt Listesine kayıt ve idame, kaydı yaptıran ve idameyi sağlayana

5042 sayılı Kanunda olduğu gibi inhisari/mutlak yetkiler vermez.
Başvuru ve inceleme
MADDE 5 – (1) İlgili olmak kaydıyla; meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamu

araştırma kuruluşları, yerel idareler ve üniversiteler, yerel çeşitlerin kayıt altına alınması ama-
cıyla başvurabilir. Başvurular il müdürlüğüne yapılır ve il müdürlüğü tarafından incelenen baş-
vurular ön kabul incelemesine tabi tutulur. Ön kabule uygun görülmeyenler gerekçeleri ile bir-
likte başvuru sahibine iade edilir. Ön kabule uygun görülen başvurular Ocak ayında il müdür-
lüğünce Yerel Çeşit Kayıt Komitesine iletilmek üzere TTSM’ye gönderilir. TTSM bu dosyayı
inceleme ve kayıt için Şubat ayı sonuna kadar Komiteye gönderir. Mart ayında Komite top-
lantısı düzenlenir. Gerekli hallerde TTSM tarafından ek toplantı düzenlenebilir. 
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(2) Ön kabul aşamasında bakılacak hususlar Bakanlık talimatlarında belirtilir.
(3) Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler yer alır:
a) Bakanlıkça yayımlanan başvuru formu.
b) Menşe bölgesine ait sınırları gösterir liste/harita (asgari köy ve/veya mahalle sınırı).
c) TTSM tarafından, Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğine göre ya-

pılacak olan başvurular için oluşturulmuş olan teknik soru anketleri veya başvuru sahibi tara-
fından yapılmış olan tanımlamalar yeterli görülür.

ç) Ön kabul aşamasında yeterli görülmeyen yerel çeşitle ilgili tanımlamalar için Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek çeşit tanımlama bil-
gileri.

d) Çeşidin bitki, tohum, yaprak vb. gibi kısımlarını detaylı biçimde gösteren fotoğraf-
lar.

(4) Yerel çeşitlere, Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği çerçevesinde
kayıt altına alınan çeşitler için verilmiş isimlerle karıştırılmayacak şekilde isim verilir. Yerel
çeşidin farklı bölgelerde farklı isimler aldığı veya aynı çeşidin birden fazla isimle tanındığı ya
da eskiden beri birden fazla isimle anıldığı takdirde, yaygın isimle birlikte diğer isimler parantez
içerisinde verilebilir. İsimlendirmede doğru bilgi vermesi koşulu ile yer ve coğrafi bölge isim-
leri kullanılabilir.

Yerel Çeşit Kayıt Komitesi ve görevleri
MADDE 6 – (1) Sekretaryası TTSM’ce gerçekleştirilecek olan Yerel Çeşit Kayıt Ko-

mitesi; Genel Müdürlük, TTSM, ilgili il müdürlüğü, TAGEM, Türkiye Tohumcular Birliği,
ilgili alt birlik, Türk Patent ve Marka Kurumu ve üniversitenin ilgili bölümünden birer uzmanın
katılımı ile oluşur. Komitede başvuru sahibi ve danışman üye/üyeler bulunabilir ancak oy hakkı
bulunmaz.

(2) Komite, oy hakkı olan en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Üyeler arasından bir
başkan seçilir. Toplantıların planlaması ve raportörlüğü TTSM tarafından yapılır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır, ancak eşitlik halinde komite başkanının oyu yönünde karar alınır. 

(3) Yerel çeşit kayıt komitesi, yıl içerisinde biri Mart ayında, diğeri TTSM tarafından
belirlenecek olan bir tarihte talebe bağlı olarak yılda en fazla 2 defa toplanır.

(4) Komite, başvurulan yerel çeşitleri değerlendirerek, kayıt altına alınıp alınmayacağı
hususunda karar alır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
menşe bölgesi dışında üretim yapılabilmesi konularında karar almaya yetkilidir.

(5) Başvurulan yerel çeşit ile ilgili aşağıdaki bilgilerin Komite tarafından yeterli kabul
edilmesi durumunda ayrıca bir teknik inceleme yapılmaz:

a) Yerel çeşitle ilgili tanımlamalar ve isimlendirme,
b) Başvuru sahibi tarafından yapılan gözlem ve test sonuçları,
c) Yerel çeşidin üretimi ile ilgili hususlar, kullanım amacı ile ilgili bilgiler,
ç) TAGEM veya bitki genetik kaynaklarının muhafazası için çalışan sivil toplum kuru-

luşları tarafından hazırlanan çeşidi tanımlayan diğer bilgiler.
(6) Komitenin teknik inceleme yapılmasına karar vermesi durumunda yerel çeşitler Bit-

ki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği kapsamında TTSM ve/veya TTSM organi-
zasyonunda TSTM, kamu ve özel sektör tarımsal araştırma kuruluşlarınca 1 yıl süre ile farklılık
ve yeknesaklık testlerine alınır. Bu testlerde kalitatif ve yalancı kalitatif karakterler dikkate alı-
narak inceleme yapılır ve %10 tip dışı bitki toleransı uygulanır. Teknik inceleme neticesinde
olumlu ve olumsuz olarak düzenlenen rapor Komiteye gönderilir.

Kayıt listesi ve itiraz
MADDE 7 – (1) Kayıt altına alınmaya hak kazanan yerel çeşit tohum örneklerinin birer

seti Ulusal Tohum Gen Bankasında ve Türkiye Tohum Gen Bankasında uzun süreli muhafazaya
alınmak üzere pasaport bilgileri ile birlikte gönderildikten sonra TTSM’nin internet sayfasında
yayımlanır.
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(2) Kayıt altına alınan yerel çeşidin menşe bölgesi, başvuru sahibi ve idamecisi Yerel
Çeşit Kayıt Listesinde belirtilir.

(3) Yerel Çeşit Kayıt Listesinin ilân edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde, üçüncü
kişiler tarafından, yeni yapılan kayıt işlemlerine karşı itirazda bulunulabilir. Kayda itiraz edenler
itiraza ait başvuru dilekçesi ve itirazını destekleyici bilgi ve belgeleri TTSM’ye vermek zo-
rundadır. İtiraz eden kendisinden talep edilen bilgi, belge ve materyali verilen süre içerisinde
komiteye vermezse, itiraz hiç yapılmamış sayılır. İtirazlar; takip eden Komite toplantısı gün-
demine alınarak değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda verilen karar kesindir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerel Çeşitlerin Üretimi ve Pazarlanması

Yerel çeşitlerin tohumluk üretimi
MADDE 8 – (1) Bir menşe bölge için kayıt altına alınmış yerel çeşide ait tohumluklar

ancak o bölgede üretilebilir. Olumsuz üretim koşulları ve diğer çevresel sorunlar nedeni ile
menşe bölgesinde üretim imkânı olmayan tohumlukların menşe bölgesi dışında üretiminin ya-
pılması ancak komite tarafından verilecek izinle mümkündür. Verilecek bu izinle bu bölge yeni
menşe bölgesi olarak belirlenir, üretilen tohumluklar yalnızca menşe bölgesinde ticarete sunu-
labilir ve tohumluk üretimi amacıyla ekilebilir/dikilebilir. 

(2) Bu çeşitlerin üretimini yapacaklar 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde
üretici/yetiştirici belgesi almak zorundadır. Bu üreticiler her yıl yapacakları üretime ait Ek-
1’de yer alan Tohumluk Beyannamesini üretimin yapılacağı il müdürlüğüne verirler. 

(3) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönet-
meliğin Ek-1’inde yer alan çoğaltım materyallerinin kayıtları söz konusu Yönetmeliğin 5 inci
maddesi esaslarına göre yapılır. 

(4) Tarla bitkileri ve sebze yerel çeşitlerine ait tohumlukların üretimleri ilgili sertifi-
kasyon yönetmeliklerinde belirtilen alan kontrollerindeki ve laboratuvardaki standartları % 10
düşürülerek değerlendirilir. 

(5) Üretici tarafından partilendirilen ve numunesi tohumluk kontrolörleri tarafından alı-
nan numuneler kamu sertifikasyon kuruluşlarına gönderilerek analize tabi tutular. Bu numu-
nelerden standartları karşılayan partiler için yerel çeşit tohumluk belgesi düzenlenir ve bu belge
ile pazarlanır.

(6) Bu çeşitlere ait tohumlukların üretimine ait bilgi ve belgeler istenildiğinde sunulmak
üzere üretici tarafından kayıt altına alınır.

Etiketleme ve pazarlama
MADDE 9 – (1) Yerel Çeşit Kayıt Listesinde yer alan çeşitlere ait tohumluklar kapalı

ambalajlarda veya fide, fidan ve fidan üretim materyali demetleri halinde ve etiketli halde pa-
zarlanır. Paketlenen tohumlukların ambalajlarında, paketlenmeyen tohumlukların etiketlerinde
“Bu çeşit yerel çeşittir” ibaresi ve/veya Bakanlıkça tasarlanan logo bulunur. 

(2) Yerel çeşitlere ait fide, fidan ve fidan üretim materyali açık köklü veya tüplü halde
etiketlenerek pazarlanır.

(3) Aşağıdaki bilgileri içeren etiketler ambalajlara veya fide, fidan ve fidan üretim ma-
teryali demetlerine takılır:

a) TR,
b) Üreticinin adı veya adresi ya da tanıtıcı logosu,
c) Türü,
ç) Çeşidin ismi/fidanda varsa anaç ismi,
d) Menşe bölgesi,
e) Tohum üretim bölgesinin menşe bölgesinden farklı olduğu durumlarda, tohum üretim

bölgesi,

19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



f) Üretici tarafından verilen parti numarası,
g) Net veya brüt ağırlık veya tohumluk sayısı,
ğ) Ağırlığın belirtildiği ve tanecikli pestisit, peletleme maddeleri veya katı katkı mad-

delerinin kullanıldığı yerlerde, kimyasal muamelelerin veya katkı maddelerinin yapısı ve net
tohum ağırlığının toplam ağırlığa oranı, 

h) Parti sıra numarasını temsil eden PSN’si,
ı) Bitki pasaportuna tabi olan türlerde söz konusu etiketlerde Bitki pasaportunda bu-

lunması gerekli zorunlu bilgiler.
(4) Üretici tarafından verilen Parti Sıra Numarası (TR.00.NN.KKKK. Y.PSN) şeklinde

düzenlenir.TR: Türkiye içi üretimi, 00: Üretimin yapıldığı ile ait plaka kodunu, NN: Üretimin
yapıldığı takvim yılının son iki hanesini, KKKK: Tohumluk Üretici Kodunu, Y: Yerel tohumu,
ifade eder.

(5) Parti büyüklüğü ve ambalaj ağırlıkları ilgili sertifikasyon yönetmeliklerinde belir-
tilen miktardan fazla olamaz.

Üretim limitleri
MADDE 10 – (1) Yerel Çeşit Kayıt Listesinde yer alan her bir çeşit için üretilebilecek

yıllık toplam tohumluk miktarı ilgili çeşidin ait olduğu türün sertifikalı üretim miktarı dikkate
alınarak Bakanlıkça belirlenecek miktardan fazla olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Diğer Hükümler

Piyasa denetimi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tohumluk olarak üretilen ve pazarlanan

tohumlukların bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığı Tohumluk Kontrolörleri tarafından denet-
lenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında üretilen çeşitlerin, kayıt listelerinde Milli Çeşit Listesi,
Alt Liste, Standart Tohumluk Çeşit Listesi, Meyve ve Asma Çeşit Listesi, Süs Bitkileri Çeşit
Listesi gibi kayıt listelerinde yer alan bir çeşit olduğundan şüphelenilmesi durumunda alınan
numuneler TTSM ’ye gönderilir. Denetimlerde alınan tohumluklar TTSM tarafından kontrol-
lere tabi tutulur. Bu kontrollerde çeşidin kayıt listelerinde yer alan bir çeşit olup olmadığı kont-
rol edilir.

(3) Kayıt listelerinde yer alan bir çeşit olduğunun belirlenmesi halinde üreticiye 5553
sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

Ücret
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler ile onaylanan ve dü-

zenlenen belgeler karşılığında alınacak ücretler 5553 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hüküm-
lerince her yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 13 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin sağlıklı ve etkin bir biçimde yürütülme-

sini sağlamak amacıyla her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Sorumluluk
MADDE 14 – (1) Kabul edilen başvurularda veya kayıt altına alınan çeşitlerde, başvuru

sahibi ile üçüncü kişiler arasında yaşanabilecek her türlü hukuki sorunda sorumluluk başvuru
sahibine aittir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemia-

damları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f) ve (k) bentlerine, 26/9/2011 tarihli ve

655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Söz-

leşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını dü-

zenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniver-

sitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organla-

rının çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/2/2018 30328
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Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine, bu bireylerin ba-

ğımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katı-
lımlarına destek sunmayı amaçlayan disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağ-
layarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamak. 

b) Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve ailelerine destek hizmetleri sunmak.
c) Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne devam eden öğretmen

adaylarına uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, merkez müdürlüğü tarafından uygun görül-
mesi durumunda diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine devam eden öğrencilere de
uygulama ve eğitim olanağı sağlamak.

ç) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel
eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bun-
ları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitsel tanı ve değerlendirmelerini yapmak.

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağ-
lamak ve bu bireyleri izlemek.

b) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitsel tanı ve değerlendirilmesine yönelik çalış-
malar yapmak.

c) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitsel tanı ve değerlendirmelerini sağlamak ama-
cıyla ölçek geliştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kulla-
nılan ölçme araçlarını kültürümüze uyarlamak.

ç) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek.
d) Özel gereksinimli bireylere bireysel ve/veya grup eğitim hizmeti sunmak ve ailelerine

destek hizmeti sağlamak.
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e) Özel gereksinimi olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak
Türkiye geneline yaymak.

f) Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu
veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, danışmanlık yapmak, uygulama
ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu pro-
jeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

g) Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve
rehberlik hizmetleri düzenleyerek, özel gereksinimi olan çocukların aile ve yakınlarına destek
hizmeti sağlamak, çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını
sağlamak.

ğ) Özel eğitim konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve görüş bildirmek.
h) Özel gereksinimi olan bireylerden kaynaştırma/bütünleştirme programlarına devam

eden bireyin ailesine eğitsel, sosyal, psikolojik, bilgi ve benzeri, öğretmenlerine özel eğitim
hakkında bilgi, öğretimsel düzenleme ve benzeri destek hizmeti sağlamak, ve/veya danışmanlık
hizmeti vermek.

ı) Bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek, özel gereksinimi
olan çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini destekle-
mek.

i) Bilimsel çalışmalarda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı özel eği-
tim alanında çalışan öğretmenler için çalıştaylar (workshoplar), eğitim programları ve semi-
nerler düzenlemek.

j) Özel eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek,
araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ya da projeleri yürütmek ve ilgili kişi ya da kuru-
luşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.

k) Ege Üniversitesi bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve
birimleri ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin teorik ve/veya uygulamalı
eğitimlerine katkıda bulunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler
hazırlamak ve mevcut araştırma ve projelere katkı sağlamak.

l) Özel eğitim alanı ile ilgili özgün ya da çeviri yayınlar yapmak ve yaptırmak.
m) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bil-

giler elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu
ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla
süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden
ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlen-
dirme yapılır. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. 
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(2) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde
Merkez Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürünün geçici olarak görevin-
den ayrılması halinde yerine Merkez Müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zaman-
larda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri vekâlet eder. 

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve

bu kurullara başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına iliş-

kin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların
alınmasını sağlamak.

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Merkezin her düzeydeki personelinin görevlerini planlamak, genel gözetim ve de-

netim görevlerini yerine getirmek.
f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıl sonunda
Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak.

ğ) Görevlendirilecek Müdür yardımcılarını belirleyerek Rektörün onayına sunmak.
h) Bu Yönetmeliğin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdür tarafından

önerilen ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında
görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görev-
lendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. 

(4) Yönetim Kurulu yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim
Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-
temle yeni bir üye seçilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)  Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

d) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli kararları

almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri,  kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından

belirlenen en fazla dokuz üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına

görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-

rilir.

(3) Üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Danışma

Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye

seçilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen bir tarihte

ya da Danışma Kurulu üyelerinden beşinin yazılı istemi üzerine yılda en az bir kez üye tam

sayının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Mü-

dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek,  Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez Mü-

dürünün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



Kapadokya Üniversitesinden:
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRECİ BEŞERİ BİLİMLER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

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

diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çevre, edebiyat, kültür ve bilim ko-
nusunda beşeri, sosyal ve doğa bilimleri arasında çevreci beşeri bilimler tarafından kurulan ve
geliştirilen çokdisiplinli yaklaşımla doğanın korunmasına, türlerin biyotik haklarına, çevre ve
kültür adaleti ve etiğine ve sürdürülebilirliğe yönelik uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar
yapmak, çevreci beşeri bilimler çalışmalarının bu alanda gelişmiş ülkelerde izlenen biçimiyle
Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı akade-
mik gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte ortak çalışmalar yürütmektir.

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

bulunur:
a) Çevre ve edebiyat, çevre ve tarih, çevre kültürleri ve doğa-toplum ilişkileri konula-

rında farklı disiplinlerden aynı konularda araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getire-
rek, çok disiplinli çalışmalar yapmak, yurt dışında bulunan diğer akademik enstitülerin de ka-
tıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını ve yürütülmesini
sağlamak,

b) Çevreci beşeri bilimler ile ilgili uluslararası diğer araştırma merkezleri, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak,
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c) Uluslararası düzeyde konferans, sempozyum, kongre, seminer ve çalıştay düzenle-
mek, bilimsel yayınlar yapmak, toplumda çevre bilincini ve ekolojik okuryazarlığı geliştirmek
için çeşitli etkinliklerde bulunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında, çevreci beşeri bilimler ile ilgili her konuda kuramsal ve
uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve
desteklemek ve alanın geliştirilmesi konusunda önerilen projeler geliştirmek, çevre-kültür-top-
lum-bilim-etik ilişkilerinde hem akademik hem de akademi dışı çevrelerde farkındalık oluştu-
rulmasına katkıda bulunmak,

d) Lisans, lisansüstü ve doktora eğitimlerine katkıda bulunmak ve elde kalan yabanıl
doğanın korunmasına yönelik sosyal farkındalık yaratarak çevreci politikalar geliştirilmesine
bilimsel katkı sağlamak,

e) İklim değişikliği, küresel ısınma ve Antroposen çağında değişen çevrenin insan top-
lumları üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yürütmek,

f) 21. yüzyılda çevre etiği ve adaleti konularında bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bu
konularda ilgili uygulamalarla örnekler sağlamak,

g) Yerel ve küresel çevre tarihi ve edebiyatları alanında bilimsel araştırmaları teşvik et-
mek,

ğ) Biyolojik çeşitlilik ve kültürel yansımaları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, ya-
pılan çalışmaları desteklemek ve sürdürülebilir sosyal politikalar oluşturulmasına destek ver-
mek,

h) Yerel bazda milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları gibi korunan doğal alanların
edebi ve kültürel açıdan çalışılmasını desteklemek,

ı) Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin ve yöre odaklı eğitimin niteliğini
geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim-öğretimi desteklemek, bu amaçla diğer üni-
versite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

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

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

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

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

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
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c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, en fazla iki müdür yar-

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

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

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

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve

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

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

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

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel

ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkez yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Bo-
şalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten
üye yeniden seçilebilir.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel
tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştır-

ma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve

Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Mer-

kezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Merkez Müdür Yardımcısı: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygu-

lama Merkezi Müdür yardımcısını,
d) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü, 
e) Merkez Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygu-

lama Merkezi Yönetim Kurulunu,
f) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Şırnak ili ve çevresi başta olmak üzere ülkemiz ge-

nelinde kadının statüsü, rolü ve sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak, kadın
haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda toplumun bilinç düzeyinin yük-
seltilmesini sağlamak amacıyla ilgili konularda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde
bulunmak, edinilen bilgileri, elektronik posta, bülten ve benzeri yollarla ilgili kurum ve kuru-
luşlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla kamuoyuyla pay-
laşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Atatürk İlke ve İnkılâplarında belirtilmiş olan haklar göz önüne alınarak kadınların

çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kadın konulu ulusal ve uluslararası
çalışmaları organize etmek,
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b) Kadınların sosyo kültürel ve ekonomik yaşamlarıyla ilgili konumlarının geliştirilmesi
ile ilgili olarak araştırmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası arenada kadın çalışmalarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri takip
etmek ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için panel, konferans, çalıştay,
sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Üniversite bünyesinde yer alan enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larında yürütülen eğitim programları içerisinde kadın konulu ders ve çalışmaların yapılmasını
teşvik etmek ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek,

d) Kadınların gerek aile içerisinde gerekse kır ve kent yaşamı içerisinde eğitim, sosyal,
sanat, siyasal, sağlık ve ekonomik alanda güçlendirilmesine yönelik kurs, seminer ve sertifika
programları oluşturmak,

e) Kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için
kitap, dergi, bülten, afiş, broşür, e-bülten, e-dergi ve e-kitap gibi eğitim materyalleri bastırmak,

f) Kadın sorunları konusunda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, dernekler ve kadın
merkezleri ile fikir ve proje işbirliği yaparak koordineli bir şekilde çalışmak,

g) Kadın temalı yapılmış çalışmalar ile ilgili yazılı ve görsel dokümantasyon merkezi
oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirile-
bilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek,
c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna öner-

mek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,
d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunu bilgilendirmek,
e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere,

öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar.
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Merkez müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı ka-

tılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi
en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere ye-
nisi görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve merkez müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve gerekli görüldüğünde meslek
yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce
görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirile-
bilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görev-
lendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet

raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki
döneme ait çalışma programını düzenler. Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini,
programlarını ve faaliyetlerini karara bağlar, uygulanışını denetler, gerekli gördüğü durumlarda
uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütür. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün
daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini
gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından birer

kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite
bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on iki ki-
şidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üye-
lerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır ve Merkezin

eğitim, uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komis-
yonları oluşturabilir.

b) Danışma Kurulunun görevi; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak
ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri
MADDE 16 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcı-

larından birine devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Mali konular
MADDE 19 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE 

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB007, AB008, AB009, AB010 ve AB031 kod nu-
maralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“2018 yılı AB031 Kod No.’lu tarife kontenjanına ilişkin başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılına münhasıran AB031 tarife kontenjanı kod numa-

ralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş
günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanma-

sına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun MD003 ve MD004 kod numaralı tarife kon-

tenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8033 Karar Tarihi: 16/10/2018

Kurul Başkanlığının 15.10.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.10.2018

tarih ve 32521522-101.01.05[86]-E.18755 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bank of China Turkey A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt

dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara; Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırıla-

cak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve iz-

leme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemle-

rinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, kara paranın aklanması hususlarında des-

tek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine 

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570



19 Ekim 2018 – Sayı : 30570 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kangal Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8663 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8664 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 31 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDA BULUNAN KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 2019 YILI İÇİN 
HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/502431 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) İnternet Adresi           : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 11 Adet Hemzemin Geçitte 48 İşçi ile. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 31.10.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8738/1-1 
————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 32 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 
MINTIKASINDA BULUNAN KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 2019 YILI İÇİN 
HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2018/502495 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) İnternet Adresi               : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın  
    adı ve  miktarı : 9 Adet Hemzemin Geçitte 39 İşçi ile. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 01.11.2018 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8737/1-1 
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PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1- Kurumumuzun ihtiyacı için “Personel Taşıma Hizmeti” ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2- Firmalar 20.000,00 TL (yirmibinTürkLirası) tutarında geçici teminatı da teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3- İhaleye ait şartnameler T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 

3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında “ Ataç 1 Sok. No:32 
Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden veya “Ahmediye Mahallesi Halk 
Caddesi Esvafçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL 
karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmalar tekliflerini en geç 13.11.2018 günü saat 10:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih 

Mah. Kızılay Sok. No:8/1 İhsaniye AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Mineralli Su 
İşletmeleri Koordinatörlüğü /Evrak Kayıt Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5- 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.11.2018 saat 13:30’da Gazlıgöl Beldesi 
Fatih Mah. Kızılay Sok. No:8/1 İhsaniye AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Mineralli Su 
İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8- Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 

8683/1-1 

—— • —— 
400.000 ADET YARIKLI SOMUN (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 8719/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından: 

 
 8754/1-1 
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1.900 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1.900 adet Masaüstü Bilgisayar 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140. - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/10/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Bir adet masaüstü bilgisayar numune olarak teklif dosyası ile birlikte 

ihale komisyonuna imza karşılığında teslim edilecek olup, ayrıca ihale konusu masaüstü 

bilgisayarlarla birlikte klavye ve fare numunelerinden varsa en çok 3 (üç) farklı model teklif 

dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifleri aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8756/1/1-1 
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BÜTÜNLEŞİK ALT YAPI SİSTEMİ VERİ DEPOLAMA DİSK KAPASİTESİ 

ARTTIRILMASI VE YENİ UÇ İLAVESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Bütünleşik 

Alt Yapı Sistemi Veri Depolama Disk Kapasitesi Arttırılması ve Yeni Uç İlavesi teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/11/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8756/2/1-1 
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SUNUCU VE SWİTCH SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 

ihtiyacı Sunucu ve Switch ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/10/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8756/3/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Batman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/10/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8756/4/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEMLERİ EKİPMANLARI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar bilgi sistemleri ekipmanları kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.11.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8757/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden: 
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TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 4734 SAYILI  KANUNUN 
3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1-İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 
ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax:0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. gov. tr. 
2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi: Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı 

Tali Ocak Vantilatörü ( 1Adet) 

b) Teslim yeri Yerli  yükleniciler için: TTK Amasra T.İ.M. 
Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 
limanı 

c) Teslim tarihi Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip  idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 
Yabancı  yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip  150 takvim günüdür. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018  Çarşamba saat 1500 
c) Dosya no : 920–TTK/1590 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) - Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 

Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli AB Tip İnceleme Belgesi (EC-TypeExaminationCertificate) (Sertifikanın üzerinde 
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geçerlilik tarihine ilişkin bilgi bulunmuyorsa belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu akredite 
kuruluştan alınan ek belge ile teyit edilecektir. Sertifikanın geçerliliğinin akredite kuruluşunun 
web adresinden teyit edilmesi halinde alınacak ekran çıktısı ek belge olarak kabul edilecektir. ) 

- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 
Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of 
Conformity). 

- Ekli soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. Soru formunda bulunmayan 
diğer hususlar ayrıca belirtilecektir.Karakteristik eğrileri teklif ile birlikte verilecektir. 

g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

j) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı  verilmesi zorunludur. 
5 -Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 -İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır.Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 28.11.2018 Carşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir.Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kurumumuz  bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734  sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili  diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
131.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8736/1-1 
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REKLAM HAKLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
İlan olunur. 8451/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Marmaris Belediye Başkanlığından: 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Aliağa Belediye Başkanlığından: 
1) Aliağa tapusunun Çaltılıdere Mahallesi 1035 numaralı parselinde kayıtlı taşınmazda 

bulunan 216.147,18 m2 Belediye hissesinin; 2886 Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. 
maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 31.10.2018 Çarşamba günü Aliağa 
Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.  
 

Sıra 
No 

Mahalle 
Parsel 
No: 

Fiili Durumu 
Belediye 
hissesi 
(m2) 

Tahmini 
Bedel (TL.) 

Geçici 
Teminat 

(TL.) 

İhale 
Saati 

1 Çaltılıdere  1035   Taşınmazda 
1 Adet Kira 
sözleşmesi 
vardır 

216.147,18  7.132.856,94 213.985,70 14:10 

 
Not: 1. sırada bulunan 1035 numaralı parsel; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının ( r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.  
2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler 
a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah 

sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek 
zorundadır. 

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır. 
A- Gerçek kişiler 
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza 

beyannamesi, 
4- İkametgah senedi, 
5- Tebligat için adres beyanı, 
6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
7- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 
8- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 
9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 
10- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.    
B- Tüzel kişiler 
1- Noter tasdikli imza sirküleri, 
2- Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı ve yetki belgesi, 
3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı 

vekaletname, vekile ait imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
5- Tebligat için adres beyanı, 
6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 
7- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 
8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 
9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.  
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3) FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında 
tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve 
kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar. 

4) İstekliler tekliflerini 30.10.2018 tarih ve saat 17:30’ a kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği 
gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla 
gönderebilir.  

5) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil 
edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.  

6) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur. 
7) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz 

görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye 
katılabilmek için ihale dökümanı satın alınması zorunludur. 

8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur. 

8733/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 31.  ve 50/d maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 

Adayların ALES Sayısal puan türünden 70 ve üzeri, YÖK tarafından kabul edilen merkezi 
bir yabancı dil sınavından 80 ve üzeri puan almış olması şarttır. "http://cankaya.edu.tr/index.php" 
adresinde gösterilen belgeler ile birlikte 19.10.2018-02.11.2018 tarihleri arasında Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

 

Bölüm Unvan 
Kadro 
Sayısı Özel Şartlar 

Mimarlık 
Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Veren) 
1 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup mimarlık yapı 
bilimleri alanında doktora öğrenimi yapıyor ve 
işitsel peyzaj konusunda deneyimli olmak. 

İç Mimarlık 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Veren) 
1 

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü mezunu olup 
alanında doktora öğrenimi yapıyor ve bilgisayar 
destekli tasarımda deneyimli olmak. 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü mezunu olup 
alanında doktora öğrenimi yapıyor ve çevresel 
psikolojide deneyimli olmak. İlana ilk başvuru tarihi 
itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

 
Ön Değerlendirme sonuçlarıda 06.11.2018 tarihinde ilan edilecek olup, 07.11.2018 

tarihinde yapılacak giriş sınavının sonuçları 09.11.2018 tarihinde açıklanacaktır. İlan olunur. 
 8755/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Adakademi Vakfı. 
VAKFEDENLER: Ali Evren Eryıldız, Hasan Selim Sohtorik, Ruhi Ayangil, Nur Esin, 

Yener Kazak, Ayşe Meral Demirkan, Makbule Sonay Tufan, Galip Zihni Sanus, Demet Irklı 
Eryıldız, İsmail Öklügil, Yasemin Aslan Bakiri, Erdem Cankaya, Kamil Haluk Gökçeoğlu, 
Memduh Yücel, İsmail Bayer, Ahmet Ertuğrul Kanat, Recep Çalı, Nejla Polat, Olcay Öztunalı, 
Yılmaz Faik Akbulut, Güneş Önol, Vahap Önen, Ali Akın Candan, Haluk Ahmet Gümüş, Şaban 
İrfan Tufan, Sezai Gülşen, Kınalıada Su Sporları Derneği İktisadi İşletmesi, Çiğdem Şahin, Cihat 
Eşrefoğlu, Yaşar Hangün, Cem Arıca, Emrah Konuralp, Hüdayi Demir, Harun Özüdoğru, Ali 
Lütfü Ethem Kadırgan, Behiye Işık Aksulu, Ayşe Şule Kut, Burak Kaan Yılmazsoy, Sema Ertürer 
Ervın, Doğa Yargıcı Yavuz Alkan, Ahmet Engin Yürür, Gülseren Kılıç. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 21/09/2018 tarihînde tavzih 
edilen 12/07/2018 tarihli ve E:2018/1192, K:2018/976 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yüksek öğretim alanında eğitim ve öğretime katkı sunmak ve daha 
nitelikli hale getirmek amacı ile çalışmalar yapmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
öğrenciler yetiştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 63.000 (Atmış üç bin TL.) 
YÖNETİM KURULU: Halil Semih Eryıldız, Kamil Haluk Gökçeoğlu, Makbule Sonay 

Tufan. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Temiz Enerji Vakfına veya muadili bir eğitim vakfına 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8690/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Yaygın ve Kronik Hastalıklar Araştırma Bilinçlendirme ve Eğitim Vakfı 
(Kısa adı YAKAV). 

VAKFEDENLER: Çağlar Çuhadaroğlu . 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.09.2018 tarihli tashih şerhli ile aynı 
mahkemenin 19.07.2018 tarihli ve E:2018/240, K:2018/94 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Topluma öncelikle sağlık alanında farklı tıp bölümlerinin alanlarına 
giren yaygın ve kronik hastalıklar konusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmak,… ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AtmışbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Çağlar Çuhadaroğlu, Yusuf Han Süoğlu, Zihni Cüneyt Karabuda. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta 

kalan mal ve hakları İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8691/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kayserispor Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Kayserispor 

Vakfı) 
VAKFEDENLER: Kayseri Spor Kulübü Derneği, İsmail Çöl, Mehmet Dönmez, Erhan 

Karacaoğlan  
VAKFIN İKAMETGAHI: KAYSERİ 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.10.2018 tarihinde kesinleşen, 19.07.2018 
tarihli, E:2018/87, K:2018/535 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kayseri Spor Kulübü Derneğinin, Türkiye profesyonel ve amatör 
futbol liglerinde yer alan futbol takımlarını, alt yapı takımlarını ve varsa veya ileride olması 
halinde pilot takımlarını, yurt içinde ve dışında centilmenlik şiarıyla; Kayseri’nin en iyi şekilde 
temsilini sağlayacak şekilde fiziki, ekonomik ve beşeri unsurlarının temin ve tedarikinde 
bulunmak suretiyle Kayseri Spor Kulübünün idari, mali ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve 
vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000- TL (Yüz Bin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Mustafa Orhan Taşçı, Naci Bedir, İsmail Çöl, Mehmet Dönmez, 

Erhan Karacaoğlan  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 

devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8692/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Hacı Mustafa Aydoğdu-Tezmaksan Eğitim Vakfı 
VAKFEDENLER: Hacı Mustafa Aydoğdu 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.07.2018 tarih ve E:2018/196, K:2018/313 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Maddi olanakları sınırlı olan öğrencilerin, ülkemize ve insanlığa katkı 
sağlayacak gençler olarak yetiştirmek üzere her türlü eğitim-öğretim giderlerini karşılamak; okul, 
öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler vb. eğitim-öğretim kurumları inşa ederek, açarak 
yada işleterek desteklemek; öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödül vermek veya 
araştırmalarına destek sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00.- (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) dır. 
YÖNETİM KURULU: Hacı Mustafa Aydoğdu, Fatma Aydoğdu, Hakan Aydoğdu. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın amacına en yakın olan bir başka vakfa yada 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne mütevelli heyet kararı ile devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8693/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 8716/1-1 

————— 
Türk Eğitim Derneği Batman Petrol Koleji Vakfı, Batman 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 22/01/2018 tarihinde kesinleşen, 15.11.2017 tarih ve E:2016/365, K:2017/524 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8689/1-1 
————— 

İstanbul’da kurulmuş olan Galip Kuşçuoğlu Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı, 
Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.10.2018 tarihlinde kesinleşen, 11.05.2018 
tarihli ve E:2016/142, K:2018/131 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8694/1-1 
—— • —— 

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığından: 

 
 8606/1-1 
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8753/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8732/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/1/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2018 – Sayı : 30570 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/7/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8722/8/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 8685/1-1 

—— • —— 
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

 
 8714/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans 

mezunları için 2018 Yılı KPSS (B grubu), Önlisans ve Lise mezunları için 2016 Yılı KPSS (B 

grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 

gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. 

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin 

www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

S.NO UNVANI SAYI ARANAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 1 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, 

yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

2 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, 

Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası 

veya yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına 

sahip olmak. 

3 Ebe 1 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. 

4 Sağlık Teknikeri 2 Anestezi bölümü önlisans mezunu olmak. 

5 Sağlık Teknikeri 2 

-Radyoloji bölümü önlisans mezunu olup, Radyoloji 

ünitesinde en az 1 (bir) yıl süre ile çalışmış olduğunu 

SGK’dan belgelendirmek, 

-Sağlık Bakanlığı veya Üniversite Hastanelerinden onaylı 

Pacs Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 

6 Eczacı 1 Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak. 
 
Başvuru Tarihi: 19/10/2018 - 02/11/2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar,  

Başvuru Yeri: Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen 

yapılacaktır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 

2 - 2016 yılı ve 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için 

2016 yılı KPSSP94, Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 

KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)  

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 
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5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”  
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak 

istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen 

yapılacaktır.  
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen asil ve yedek kazanan adayların 

isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, 

başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 

sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. İlan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek uygulanacaktır. 

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından 

KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla 

olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup kazanan aday sözlü sınav başarı puanı 

sırasına göre tespit edilerek ayrıca www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
İSTENİLEN BELGELER: 

1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi, 

2 - KPSS Sonuç Belgesi  

3 - Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş), 
4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin 

edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir. 

5 - Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi, 

6 - Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi 
ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o 

işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta 

primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir. 

7 - Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl 
belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR: 

1 - Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 

2 - Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade 
edilmeyecektir. 8708/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B 

fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden 
ödenecektir. 

 
POZİSYON 

KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

101 Çocuk Gelişimcisi 1 
Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi 
Bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl 
tecrübeli olmak. 

102 Fizyoterapist 2 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. 

103 Diyetisyen 1 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, 
alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak. 

104 Psikolog 1 
Psikolojik Danışmanlık Merkezinde görev yapmak 
üzere Psikoloji Bölümü lisans programından mezun 
olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak. 

105 Hemşire 22 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 

106 Hemşire 2 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yenidoğan 
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip 
olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım 
alanında tecrübeli olmak. 

107 Hemşire 5 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun 
Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya 
en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak. 

108 Hemşire 3 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından 
mezun olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği 
Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl 
Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak. 

109 Hemşire 5 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından 
mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği 
Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun 
Bakım alanında tecrübeli olmak. 

110 Hemşire 15 
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından 
mezun olmak. 

111 Sağlık Teknikeri 1 
İlk ve Acil Yardım Programı önlisans mezunu 
olmak. 

112 Sağlık Teknikeri 2 
Radyoterapi Programı önlisans mezunu olup, 
alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak. 

113 Sağlık Teknikeri 3 
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Programı önlisans mezunu olmak. 
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POZİSYON 
KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

114 Sağlık Teknikeri 1 

Solunum Fonksiyonu Laboratuvarında görev 
yapmak üzere Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil 
Yardım veya Anestezi Programı önlisans mezunu 
olup, alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak. 

115 Sağlık Teknikeri 1 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi 
Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak. 

116 Sağlık Teknikeri 1 
Anestezi Programı önlisans mezunu olup, alanında 
en az 5 yıl tecrübeli olmak. 

117 Sağlık Teknikeri 1 
Eczacılık Fakültesinde görev yapmak üzere Eczane 
Hizmetleri Programı önlisans mezunu olmak. 

118 Sağlık Teknikeri 1 
Odyometri programı önlisans mezunu olup, 
alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak. 

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR 
1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
2 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
3 - Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak, 
4 - Başvuru yapılacak unvan için “Aranılan Nitelikler” bölümündeki şartları taşıyor olmak 
5 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini 
tek taraflı feshetmemiş olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 
1 - Kimlik Belgesi fotokopisi,  
2 - Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,  
3 - Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin 

belge 
4 - (Lisans mezunları için) 2018 KPSSP3 puanını gösteren belge, ( Ön lisans mezunları 

için) 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, (Ortaöğretim mezunları için)2016 KPSSP94 puanını 
gösteren belge  

5 - 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta 
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler. 
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek 

aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde 
www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan 
sırasıyla alım yapılacaktır.  8720/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre Etiketi Yönetmeliği
–– Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik
–– Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik
–– Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 8033

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/67 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/39 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/2 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/5 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/6 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/16 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/18 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/51 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2014/13828 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/803 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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