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Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ülkemizdeki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve
diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak ve genetik erozyonlarını engellemek amacıyla; yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması,
idamesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşit tohumluklarının üretimi ve bunların 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 Kanunu, 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.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan kontrolü: Bitki türlerine göre açık veya kapalı parsellerde yerel tohumluk sertifikasyon sistemi dâhilinde yapılan üretimlerin standartlara uygunluğunun belirlenmesini,
b) Araştırma Enstitüsü: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Başvuru sahibi: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet gösteren araştırma enstitü müdürlüklerini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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d) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’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 resmî
etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,
e) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has
özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,
f) EVGS: Elektronik Veri Giriş Sistemini,
g) Fenotip: Bir canlının dış görünüş özelliğini,
ğ) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’nü,
h) Genetik erozyon: Aynı türün popülasyonları veya hatlarında zamanla genetik çeşitliliğin kaybı ya da insan müdahalesi veya çevresel değişime bağlı olarak bir türün genetik temelinin azalmasını,
ı) Genetik kaynak: Bitki ıslahçıları ve bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin sağlandığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve farklı özellikler içeren potansiyel popülasyon, bir ülkede 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 materyallerini,
i) Genotip: Bir canlının genetik yapısını,
j) İdameci: Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması ile ilgili şartların devamının sağlanmasından ve muhafazasından sorumlu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığını,
k) İl veya ilçe müdürlüğü: Yerel tohumlukların idari bakımdan sınırları içinde bulunduğu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünü,
l) İlgili kuruluş: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
m) Kemotip: Bir canlının kimyasal bileşenlerini, bu bileşenlerin oranlarını ve o türe ait
birinci, ikinci ve üçüncü derece metabolitlerini ve metabolitlerin % oranlarını,
n) Komite: Yerel Çeşit Kayıt Komitesini,
o) Menşe bölgesi: Yerel çeşitlerin doğal olarak uyum sağladığı ve kendine özgü karakterleri gösterdiği coğrafi alanları veya benzer iklim ve coğrafi bölgeleri,
ö) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
p) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi
generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,
r) 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,
s) Tohumluk Üreticisi: Bakanlığın ilgili kuruluşunu ve araştırma enstitülerini,
ş) TTSMM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
t) Yerel çeşit: Milli çeşit listesinde kayıtlı çeşitlerden farklı olmak üzere; genetik erozyon
tehdidi altında bulunan; belirli bir coğrafi bölge veya bölgelerde geleneksel olarak yetişen tohumlar ile yetiştiği bölgenin coğrafi şartlarına adaptasyon sağlamış bitki türlerinin klon ve popülasyon gruplarını,
u) Yerel Çeşit Kayıt Listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan yerel çeşitlerin yayımlandığı listeyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Başvuru ve İnceleme
Genel ilkeler
MADDE 4 – (1) Kayıt altına alınmış olan yerel çeşitler ile ilgili işlemler Bakanlığın
izin ve denetimi altında gerçekleştirilir. Yerel tohumlar kamu malıdır.
(2) Menşe bölgesinde olmak şartıyla, gerçek kişilerin ihtiyaç miktarları kadar tohumluk
üretimi ve kendi aralarındaki tohum takaslarında Bakanlığın izni aranmaz.
(3) Yerel çeşitlerin tescil amacıyla başvurusu sadece Bakanlığa ait araştırma enstitüleri
tarafından yapılabilir.
(4) Aşağıdaki çeşitler için bu Yönetmelik kapsamında kayıt başvurusu yapılamaz:
a) 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğine göre yayımlanan ve Bakanlık kayıt listelerinde yer alan
veya bu listelerden çıkarılan çeşitler.
b) 5042 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınan veya koruma altına alınması
amacıyla başvurusu yapılan çeşitler.
(5) Yerel çeşitlerin menşe bölgesinde korunması ve idamesi için gerekli tedbirler çeşit
sahibi araştırma enstitüsü tarafından alınır.
(6) Yerel çeşitler 5042 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınamaz.
Başvuru ve inceleme
MADDE 5 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler elinde bulunan yerel tohumlukların örneğini
en yakınındaki il veya ilçe müdürlüğüne ya da araştırma enstitüsüne Ek-1’de yer alan ön başvuru formu ile teslim eder.
(2) Ön başvuru dosyasında, başvuru yapılan il veya ilçe müdürlüğündeki ya da araştırma
enstitüsündeki ilgili teknik personelce başvuru sahibinden alınacak aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hazırlanan başvuru formu yer alır:
a) Yerel çeşidin yetiştirildiği yeri gösterir asgari köy ve/veya mahalle sınırı.
b) Yerel çeşidin ilgili tanımlamalar için TTSMM tarafından yayımlanan teknik soru
anketi.
c) Varsa yerel çeşidin yetiştirildiği tarladaki bitki, gövde, yaprak ve benzeri gibi kısımlarını detaylı biçimde gösteren fotoğraflar.
ç) Halk arasında bilinen bir kullanım alanı varsa bu kullanım alanlarına yönelik bilgiler.
d) Halk arasında bilinen yerel ismi.
(3) İl veya ilçe müdürlükleri ya da araştırma enstitüleri bu ön başvuruyu, elektronik
veri giriş sistemlerine (EVGS) girer ve teslim alınan tohumluklar, il veya ilçe müdürlükleri
veya araştırma enstitüsü tarafından denemelere alınmak üzere TAGEM’in uygun gördüğü araştırma enstitüsüne EVGS kod numarası ile gönderilir.
(4) Araştırma enstitüleri yerel çeşit olarak tescil ettirmek istedikleri tohumluklarını kayıt
altına alınmak üzere TAGEM’e bildirir.
(5) Araştırma enstitüsüne gönderilen yerel çeşitler burada çoğaltılır ve fenotipik gözlemlere göre tescile esas özellik belgesi doldurulur. Bu gözlemler ile birlikte çoğaltımı yapılan
materyal genotip veya kemotip analizleri için TAGEM’in ilgili araştırma laboratuvarlarına gönderilir. Analizi biten numunelerin analiz sonuç raporları elektronik sisteme yüklenir.
(6) Gözlem ve analiz sonuçlarına göre en az bir özellik yönüyle farklı olduğu tespit
edilen yerel çeşit adaylarının, TTSMM’ye tescil edilmek amacıyla ilgili araştırma enstitüsünce
başvurusu yapılır.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

3 Eylül 2019 – Sayı : 30877

(7) Kayıt altına alınan yerel çeşitlerin tohumlukları menşe bölgesindeki Bakanlığın
ilgili kuruluşu veya araştırma enstitüsünce üretilip pazarlanır.
(8) Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması sürecindeki tüm harcamalarda kullanılmak üzere BÜGEM tarafından TAGEM’in ilgili araştırma enstitülerine bütçe gönderilir.
TAGEM tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 6 – (1) TAGEM tarafından yapılacak iş ve işlemler şunlardır:
a) İl veya ilçe müdürlükleri ya da araştırma enstitüleri tarafından gönderilen tohumlukları kayıt altına almak.
b) Toplanan yerel çeşitlerin muhafazasını TAGEM bünyesinde bulunan iki gen bankasında gerçekleştirmek ve oluşturulacak dijital veri bankasında ilgili materyalin tüm bilgilerini
saklamak ve gen bankaları ile paylaşmak.
c) İlgili araştırma enstitüleri ile işbirliği içerisinde yerel çeşitlerin genotip veya kimyasal
bileşenler (kemotip) ve bu bileşenlerin oranları bakımından tanımlamasını yaptırmak.
ç) Kaynak israfını önlemek için ülkesel çapta projeler yaparak Bakanlığın ilgili kuruluşları ile birlikte tohumların çoğaltılmasını ve fenotipik, genotipik veya kemotipik karakterizasyonunu yaptırmak.
d) Yerel çeşidin tanımlaması yapıldıktan sonra çeşide ait bilgileri dijital ortamda saklamak ve yerel çeşit logolu tohum etiket bilgilerini oluşturmak.
e) Kayıt altına alınan yerel çeşitlerin tohumluklarının üretilmesini sağlamak ve takip
etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerel Çeşit Kayıt Komitesi ve Kayıt Listesi
Yerel Çeşit Kayıt Komitesi ve görevleri
MADDE 7 – (1) Yerel Çeşit Kayıt Komitesi; BÜGEM ve TTSMM’den birer, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden biri kemotip analizlerinin değerlendirilmesi konusunda uzman
iki, TAGEM’den ilgili konunun uzmanı iki ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir temsilcinin
katılımı ile toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Komitenin sekretaryası TTSMM tarafından yürütülür.
(3) Komitede başvuru sahibi ve danışman bulunabilir ancak oy hakkı bulunmaz.
(4) Komite, oy hakkı olan en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Üyeler arasından bir
başkan seçilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır, ancak eşitlik halinde komite başkanının oyu yönünde karar alınır.
(5) Yerel Çeşit Kayıt Komitesi yıl içerisinde en az bir defa olmak üzere Şubat ayında,
diğerleri TTSMM tarafından belirlenecek bir tarihte talebe bağlı olarak toplanır. Komiteye sunulacak aday yerel çeşitlere ait bilgi ve belgeleri içeren dosyalar Ocak ayının son haftasına kadar TTSMM’ye yollanır. Şubat ayının ilk haftası komite üyelerine bu dosyaların iletimi
TTSMM tarafından sağlanır.
(6) Başvurulan yerel çeşit ile ilgili aşağıdaki bilgilerin Komite tarafından yeterli kabul
edilmesi durumunda ayrıca bir teknik inceleme yapılmaz:
a) Yerel çeşit ile ilgili tanımlamalar ve isimlendirme.
b) İlgili araştırma enstitüsü tarafından yapılan gözlem, test ve analiz sonuçları.
c) Yerel çeşidin üretimi ile ilgili hususlar, kullanım amacı ile ilgili bilgiler.
(7) Komitenin teknik inceleme yapılmasına karar vermesi durumunda yerel çeşitler,
gözlem kriterlerini içeren teknik soru anketleri kapsamında; TTSMM tarafından belirlenecek
deneme alanlarında 1 yıl süre ile denenerek morfolojik olarak değerlendirilir. Bu denemelerde
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kalitatif ve yalancı kalitatif karakterler dikkate alınarak inceleme yapılır ve %10 tip dışı bitki
toleransı uygulanır. Teknik inceleme neticesinde olumlu veya olumsuz olarak düzenlenen rapor
Komiteye gönderilir.
Kayıt listesi
MADDE 8 – (1) Kayıt altına alınan yerel çeşit örneklerinin birer seti TAGEM gen bankalarına muhafazaya alınmak üzere korumalı mühür, pasaport ve karakterizasyon bilgileri ile
birlikte gönderildikten sonra TTSMM’nin internet sayfasında yayımlanır. Her gen bankası iletilen yerel materyalin bir seti uzun süreli muhafaza amacıyla saklanır ve bu set Uluslararası ve
Ulusal herhangi bir kullanım gerekçesiyle dağıtıma tâbi değildir. Gen bankalarına gönderilen
diğer bir set ise kısa ve orta süreli muhafaza amacıyla saklanır; ulusal araştırmalar ve ıslah
amacıyla kullanılabilir.
(2) Kayıt altına alınan yerel çeşitler TTSMM’nin Yerel Çeşit Kayıt Listesine kaydedilir.
(3) Kayıt altına alınan yerel çeşidin iklim istekleri dikkate alınarak yetiştiriciliğinin yapılabileceği bölgeler, menşe bölgesi (köy/ilçe/il/bölge) ve yerel çeşit sahibi kuruluş Yerel Çeşit
Kayıt Listesinde belirtilir.
(4) Başvuruları yapılan yerel tohumlukların kayıt işlemleri bitinceye kadar TAGEM tarafından EVGS numarası ile tanımlanır.
(5) 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 TTSMM’ye vermek zorundadır. TTSMM tarafından itiraz ile ilgili bilgi ve belgelerin bir örneği başvuru sahibi araştırma enstitüsüne gönderilerek, itiraz konusu ile ilgili görüşünün otuz gün içerisinde gönderilmesi istenir. İtirazlar; takip eden Komite toplantısı gündemine alınarak değerlendirilir. Komite;
itiraz değerlendirmesi sırasında, itiraza konu olan yerel çeşidin kayıt altına alma başvurusunu
yapan araştırma enstitüsünün görüşü ve itiraza konu olan bilgi ve belgeleri dikkate alarak karar
verir. Komitenin bu değerlendirme sonucunda verdiği karar kesindir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yerel Çeşitlerin Tohumluklarının Üretimi, Etiketlenmesi ve Pazarlanması
Tohumluk üretimi
MADDE 9 – (1) Kayıt altına alınmış yerel çeşitlerin tohumluk üretimleri menşe bölgesinde yapılır.
(2) Yerel çeşitlerin tohumluklarının üretimini yapacak kuruluşlar, 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 2’de yer alan Tohumluk Beyannamesini üretimin yapılacağı il
müdürlüğüne verirler.
(3) Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan çoğaltım materyallerinin kayıtları söz konusu Yönetmeliğin 5 inci
maddesi esaslarına göre yapılır.
(4) Üretici tarafından partilendirilen ve numunesi tohumluk kontrolörleri tarafından alınan numuneler kamu sertifikasyon kuruluşlarına gönderilerek analize tabi tutulur. Bu numunelerden standartları karşılayan partiler için yerel tohumluk sertifikası düzenlenir. Düzenlenen
yerel tohumluk sertifikası bir yıl süre ile geçerlidir. Tohumlukların üretildikleri üretim sezonu
içinde sertifikalandırılmaları esastır. Sertifikalandırılan ve bir yıl içinde satılmayan stoktaki
sertifikalı tohumluklar için satışa arz edilmeden önce çimlenme analizi yapılır, tohumluk analiz
raporu düzenlenir ve düşünceler kısmına sertifikayı düzenleyen kuruluşun ismi ve "….. tarihli
ve …. sayılı sertifika ile birlikte geçerlidir" ibaresi yazılır.
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(5) Yerel çeşit hangi türe aitse o türe ait sertifikasyon yönetmeliklerinde belirtilen alan
kontrollerindeki ve laboratuvardaki standartları %10 düşürülerek sertifikasyon işlemleri uygulanır. Ayrıca laboratuvar analizlerine itiraz ve analiz tekrarları da ilgili sertifikasyon yönetmelikleri kapsamında değerlendirilir.
(6) Yerel çeşitlere ait tohumlukların üretimine ait bilgi ve belgeler istenildiğinde sunulmak üzere üreticisi tarafından beş yıl süre ile saklanır.
(7) Yerel Çeşit Kayıt Listesinde yer alan yerel çeşitlerin tohumlukları için üretim miktarları TAGEM’e yapılacak talepler doğrultusunda belirlenecektir.
(8) Yerel tohumlukların üretimi TAGEM tarafından yayımlanacak uygulama talimatına
göre yapılır.
Etiketleme ve pazarlama
MADDE 10 – (1) Yerel Çeşit Kayıt Listesinde yer alan tohumluklar ambalajlı ve etiketli
halde menşe bölgesinde üretilir ve yerel çeşit sertifikası ile pazarlanır.
(2) Pazarlama için Bakanlığın ilgili kuruluşu ile TAGEM arasında protokol yapılır. Paketlenen tohumlukların ambalajlarında “yerel çeşittir” ibaresi ve Bakanlıkça tasarlanan “yerel
çeşit logosu” bulunur.
(3) Etiketler aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Parti numarası.
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 bölgesinin ayrıntılı tanımı ve üretim bölgesi.
f) Üretici tarafından verilen parti numarası.
g) Net veya brüt ağırlık veya tohumluk sayısı.
ğ) Bitki pasaportuna tabi olan türlerde söz konusu etiketlerde bitki pasaportunda bulunması 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 tohumluğu ifade eder.
(5) Parti büyüklüğü ve ambalaj ağırlıkları, ilgili türe ait sertifikasyon yönetmeliklerinde
belirtilen miktardan fazla olamaz.
(6) Yerel çeşit sahibi araştırma enstitüsünce üretilen yerel tohumlukların satışından elde
edilecek gelirin tamamı, araştırma enstitüsünün döner sermayesine aktarılır. Yerel tohumlukların başka bir araştırma enstitüsü veya ilgili kuruluş tarafından üretilmesi durumunda satıştan
elde edilen gelirin KDV hariç olmak üzere faturalandırılan tutarının %10’u yerel çeşit sahibi
kuruluşun döner sermayesine aktarılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi öncesinde veya
sonrasında yerel tohum ürünleri üzerinden yapılan veya yapılacak satışlar hakkındaki düzenlemeleri idameci yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Ücretler, Dağıtım ve Sorumluluk
Piyasa denetimi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tohumluk olarak üretilen ve pazarlanan
yerel çeşitlerin tohumluklarının bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığı Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek Tohumluk Kontrolörleri tarafından denetlenir.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında üretilen yerel çeşitlerin, 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
TTSMM’ye gönderilir. Denetimlerde alınan tohumluklar TTSMM tarafından kontrollere tabi
tutulur. Bu kontrollerde çeşidin kayıt listelerinde yer alan bir çeşit olup olmadığı kontrol edilir.
Kayıt listelerinde yer alan bir çeşit olduğunun belirlenmesi halinde önceki kayıt listesi geçerli
olur ve söz konusu çeşit Yerel Çeşit Kayıt Listesinden silinir.
Ücret
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınacak ücretler, 5553 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerince bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl ocak ayında Bakanlık tarafından belirlenerek süreli olarak çıkarılacak bültende ilan edilir.
Bedel
MADDE 13 – (1) Yerel çeşitlerin yurt içi satış bedelleri ve şartları uygun tarihlerde
TAGEM tarafından belirlenir.
Dağıtım
MADDE 14 – (1) Üretilen yerel tohumlukların perakende satış ve pazarlamasına ilişkin
uygulamalar Bakanlık ilgili kuruluşu aracılığı ile yapılır.
(2) Yapılan yerel tohumluk satışı ve pazarlamasına ilişkin bilgiler her yıl ocak ayı içerisinde bir önceki yıla esas olmak üzere ilgili kuruluşlarca TAGEM’e gönderilir.
Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Kabul edilen başvurularda veya kayıt altına alınan yerel çeşitlerle ilgili olarak başvuru sahibi ile üçüncü kişiler arasında yaşanabilecek her türlü hukuki sorunda
sorumluluk başvuru sahibine aittir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yalnızca
bir defaya mahsus olmak üzere çoğaltılmaya başlanan yerel tohumlardan, fenotipik özelliği
açısından yerel olduğuna TAGEM tarafından belirlenecek uzmanların görüşleri ile Tarım ve
Orman Bakanı tarafından onaylananlar Yerel Çeşit Kayıt Listesine kaydedilir. Bu onay ile kaydedilen yerel tohumlukların eksik olan kayıt kriterlerinin tamamlanma çalışmalarına devam
edilir.
(2) Bu Yönetmelikle düzenlenen yerel çeşitlere ait kemotipik analizlerin yapılması zorunluluğu bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süre ile uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Türkiye İş Kurumundan:
AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına
Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası
hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/3/2013
28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/11/2014
29167
212/2/2016
29622
312/8/2016
29799
427/9/2017
30193
516/11/2018
30597

—— • ——
TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/4)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
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Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla
“İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No:2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/5)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla
“İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No:2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
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İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8 – (1) 22/1/2008 tarihli ve 26764 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/6)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
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(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ARSA SATILACAKTIR
Kırklareli Belediye Başkanlığından:
İdarenin:
Adresi

: Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi
Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon ve faks numarası : 0 288 2141045 - 0 288 2141200
Elektronik Posta Adresi

: malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy Şosesi
Mevkii 427 Ada 66 Parselde 29/05/2018 tarih ve 154 sayılı imar planına göre Akaryakıt İstasyonu
olarak ayrılan 3.269,22 m2 arsa satılacaktır.
İşin Adı: Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan
arsanın satışı
2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif
usulünce ihale edilecektir.
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve
Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale
şartnamesini 100,00-TL karşılığında satın alabilir.
4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye çıkarılacak arsanın muhammen bedeli 3.916.657,33-TL. (üçmilyondokuzyüzon
altıbinaltıyüzelliyeditürklirasıotuzüçkuruş) olup, geçici teminatı 117.499,72-TL.’dir. (yüzonyedi
bindörtyüzdoksandokuztürklirasıyetmişikikuruş)
5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
İhale 16/09/2019 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda
yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)
İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A) İÇ ZARF
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili
tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
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Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye
girmemiş sayılır.
B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
C) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a- Teklif mektubunu içeren İç zarf
b- Şartname bedeli olan 100,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz
c- 2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair
yazılı taahhütname (şartname eklerinde örneği mevcut)
d- Yer görme Belgesi (şartname ekinde mevcut)
e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)
f- İkametgah belgesi. (gerçek kişiler için)
g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat
mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile
ibraz edilmesi gerekmektedir.)
h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur
yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
ı- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)
j-Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli
tarafından imzalanması.
k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza
beyannamesi
l- Tüzel kişiler için: 2019 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak
kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye
gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç
zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol
açmaması bakımından gereklidir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
7370/1-1
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2 ADET ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ HİZMET
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2 adet Çamur Havuzunun Temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi Hizmet
alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile
götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt numarası

: 2019/420143

1 - İdarenin
a) Adresi

: Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 Erciş/
VAN

b) Telefon ve faks numarası

: 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi

:

2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Erciş Şeker Fabrikasının krokilerde belirtilen taban
kotlarına kadar 1 ve 2 nolu Toprak Çamur Havuzlarının
hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime
göre tesviyesinin yapılması ve havuzdan çıkan toprağın
nakliyesi işini kapsar. Fabrika sahası içindeki 1 nolu
çamur toprak havuzundan çıkan yaklaşık 15.542,64 m3
hafriyatın (Fabrika sahası içinde veya dışında) idarenin
göstereceği 750 m mesafedeki toprak döküm yerine
nakledilmesi

ve

tesviye

edilmesi

Fabrika

sahası

dışındaki 2 nolu çamur havuzundan çıkan yaklaşık
13236,71 m3 hafriyatın idarenin (Fabrika sahası içinde
veya dışında)göstereceği 250 m mesafedeki toprak
döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir.
b) Yapılacağı yer

: Erciş Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: İş yeri teslimini müteakip 25 (Yirmibeş) takvim günü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erciş Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 13.09.2019 - saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İş Deneyim Belgeleri;
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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4.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.
4.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;
Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş
başında hazır bulunduracaktır
a) 1 Adet Yükleyici Ekskavatör veya muadili
b) En az 2 Adet nakliye ekipmanı
c) 1 Adet Greyder
4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Her türlü kazı (hafriyat) ve nakliyesi işleri ve
kabul dilecektir.
- İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü diploması benzer işe benzer iştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3
Sahilkent Mah. 65400 - Erciş / VAN ) adresinde görülebilir 200,00- TL karşılığı aynı adresten
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet
ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Diğer Hususlar
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin
veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
13.2. Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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OTOPARK 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından:

7215/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

7554/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
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İçişleri Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
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Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
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T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:
FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE
FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9
uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve
15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı
yapılacaktır.
Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı
kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
I - Sınava Katılma Şartları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
okulları bitirmiş olmak,
ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
-Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
başvuranların toplam sayısının 50 (Elli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilk 50 (Elli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
okulları bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
C) Fon Avukatlığı için:
- Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
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- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 (Yüz) kişiden
fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 (Yüz) aday, yazılı
giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
- 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
kontrolü elinde bulundurmamak,
- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,
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- 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumda bulunmamak.
II - Sınav Başvurusu
Başvurular, 07 Ekim 2019 tarihinden itibaren en geç 28 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine
kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143
Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde
posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
- İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya
internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir),
- Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları
için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda
bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
- KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS
Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,
- Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile
başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
- Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.
IV- Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı
KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş
sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir.
Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
V- Sınav Giriş Belgesi
Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi
hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında;
çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş
Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi
fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.
Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
VI- Yazılı Giriş Sınavı Konuları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
a) Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)
Borçlar Hukuku
İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
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b) İktisat Grubu
Mikro İktisat
Makro İktisat
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi
Para ve Banka
c) Maliye Grubu,
Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Bütçe
d) Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
B) Fon Avukatlığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
İcra ve İflas Hukuku
Bankacılık Hukuku/Kanunu
Medeni Hukuk
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New
Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
B) Fon Avukatlığı İçin:
23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall
Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı
sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav
ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.
Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:
- Alan Bilgisi
: %70
- Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30
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Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da
uygun yerlere asılarak duyurulur.
Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler
hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç
ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya
üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak
şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla
dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
sözlü giriş sınavına çağrılır.
Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr
web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi
düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka
ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye
yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not
verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması
gerekir.
Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep
hak teşkil etmez.
X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve
üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş
sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.
Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı
olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı
olmuş sayılır.
Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın
bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun
yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca
tebligat yapılmaz.
Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı
yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde
atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu
olmaz.
İlan olunur.
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr
adresinden ulaşılabilecektir.

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Deney hayvanlarına transplantasyon

Moleküler Biyoloji
Genetik

Profesör

1

ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Açıklama

Adedi

konusunda

ve

uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
2D ve 3D hücre kültür sistemleri
Hücre Biyolojisi

Profesör

1

ve Genetik

konularında

proje

yürütmüş

ve

uluslararası yayın yapmış olmak. (*)
Bitki

Moleküler Biyoloji

araştırmalar

hücre

bölünmesi

ve

genişlemesinin mikroRNA genleri ile
Hücre Biyolojisi

ve Genetik

Doktor
Öğretim Üyesi

1

regülasyonu
yürütmüş

konularında
ve

uluslararası

proje
yayın

yapmış olmak. (*)
Analitik Kimyada doktora derecesine
sahip olmak. İlaç salımı üzerine

Doktor
Kimya

Analitik Kimya

Öğretim Üyesi

1

araştırmalar ve uluslararası yayın
yapmış olmak. (*)
Elektrokimyasal
hidrojen

Doktor
Kimya

Fizikokimya

Öğretim Üyesi

1

sensörler

üretimi

ve

konularında

çalışmaları bulunmak ve uluslararası
yayın yapmış olmak. (*)

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Açıklama

Adedi

Doçentlik unvanını Biyoloji alanında
almış olmak. Kanser biyolojisi ve ilaç
-

Biyoteknoloji

Profesör

1

direnci
yürütmüş

konuları
ve

üzerine

proje

uluslararası

yayın

yapmış olmak. (*)
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Biyomühendislik alanında doktora
yapmış olmak, mikroalgal ve aroma
-

Biyoteknoloji

Doçent

1

biyoteknolojisi

üzerine

projelerde

araştırmacı veya yürütücülük yapmış
olmak ve uluslararası yayını olmak. (*)
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölüm

-

Anabilim Dalı

Enerji Teknolojileri

K. Unvanı

Doçent

Adedi Açıklama
Doçentlik

unvanını

Malzeme

Metalürji

alanında

almış

olmak.

konuları

üzerine

Yakıt
1

hücreleri

uluslararası

projelerde

ve

araştırmacı

veya yürütücülük yapmış olmak ve
uluslararası yayını olmak. (*)
NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi Açıklama
Doktorasını Kimya alanında almış,

Nanobilim ve
-

Nanomühendislik

Doçent

nanokatalizör geliştirme ve MAS1

(Disiplinlerarası)

NMR tekniği ile yüzey kimyası
çalışmaları yapmış olmak. (*)
Lisans

Nanomühendislik
(Disiplinlerarası)

mühendislik

alanlarından birinde almış, nano/

Nanobilim ve
-

derecesini

Doktor
Öğretim Üyesi

1

mikroelektromekanik (NEMS/MEMS)
sistemler üzerine çalışmalar yapmış
olmak. (*)
Lisans

Nanobilim ve
-

Nanomühendislik
(Disiplinlerarası)

alanlarından

Doktor
Öğretim Üyesi

derecesini

1

boyutlu

birinde

mühendislik
almış,

malzemeler

iki

üzerine

çalışmalar yapmış olmak. (*)

NOT:(*) 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15
(on beş) gündür.
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
* DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm
ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı
(belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu içeren bir takım
fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF
formatında özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel
çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği,
Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten
alınabilir.)
- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek
ibraz edeceklerdir.
- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da
sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat
tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Adaylar

başvuru

dilekçesini

web

adresinden

(http://www.atu.edu.tr)

alarak

başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede
yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Rektörlük:0 322 455 00 00
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İLAN AÇIKLAMA
İnşaat Mühendisliği lisans ve
doktora mezunu olmak, İnşaat

Doktor
Mühendislik

İnşaat

Fakültesi

Mühendisliği

Hidrolik

Öğretim

Mühendisliği Hidrolik alanında
1

3

Üyesi

doktora yapmış olmak ve baraj
yıkılması ve yağış-akış
modellemesi konularında
çalışmaları bulunmak.
İnşaat Mühendisliği lisans ve
doktora mezunu olmak, İnşaat
Mühendisliği Geoteknik

Doktor
Mühendislik

İnşaat

alanında doktora yapmış olmak
Geoteknik

Fakültesi

Öğretim

1

3

Mühendisliği

ve zemin dolgularında inşaat ve
Üyesi
yıkıntı atıklarının
kullanılabilmesi konusunda
çalışmaları bulunmak.
Maden Mühendisliği lisans ve
Maden Mühendisliği veya
Doktor

Mühendislik

Maden

Cevher

Cevher Hazırlama Mühendisliği
Öğretim

Fakültesi

Mühendisliği

1

3

Hazırlama

Doktora mezunu olmak,
Üyesi
flotasyon konusunda akademik
çalışmaları bulunmak.

İnsan ve

Siyasal ve Sosyal Psikoloji
Doktor

Toplum

Sosyal
Psikoloji

Bilimleri

kapsamında göç ve göçmen
Öğretim

1

3

Psikoloji

konularında çalışmaları
Üyesi

Fakültesi

bulunmak

İnsan ve
Doktor
Toplum

Gelişim
Psikoloji

Bilimleri

Benlik, kendilik kavramıyla ilgili
Öğretim

Psikolojisi

1

3
çalışmaları bulunmak.

Üyesi
Fakültesi

7536/1-1
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı /

Kadro

Kadro

Aranılan Şartlar

Unvanı

Sayısı

Eczacılık Fakültesi
lisans mezunu olmak
ECZACILIK

Eczacılık Meslek

Farmakoloji

FAKÜLTESİ

Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı

ve Tıbbi Farmakoloji

DR.

ve/veya Klinik

ÖĞR.

Farmakoloji Anabilim

ÜYESİ

1

Dalı'nda doktora
yapmış olmak.
Analitik Kimya
ECZACILIK

Temel Eczacılık

Analitik Kimya

Anabilim Dalı'nda

PROF.

FAKÜLTESİ

Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı

Doçentlik ünvanına

DR.

1

sahip olmak.
ECZACILIK

Temel Eczacılık

Biyokimya

FAKÜLTESİ

Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim

DR.

Dalı'nda doktora

ÖĞR.

yapmış olmak.

ÜYESİ

1

Tıbbi Biyoloji ve
MÜHENDİSLİK
VE DOĞA
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Genetik Anabilim
Biyomedikal

Dalı'nda doktora

Mühendisliği

yapmış olmak ve

Bölümü

Biyoloji Anabilim

PROF.
DR.

1

Dalı'nda Doçentlik
ünvanına sahip olmak.
Fiziksel Tıp ve

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Rehabilitasyon

Anabilim Dalı'nda

Anabilim Dalı

Doçentlik ünvanına

DOÇ.
DR.

1

sahip olmak.
Tıp Fakültesi mezunu
olmak ve Halk Sağlığı
TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı'nda

Bölümü

Anabilim Dalı

uzmanlık/doktora
eğitimini tamamlamış

DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ

olmak.
Tıp Fakültesi mezunu

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Göğüs
Hastalıkları
Anabilim Dalı

olmak ve Göğüs
Hastalıkları Anabilim
Dalı'nda uzmanlık
eğitimini tamamlamış
olmak.

DR.
ÖĞR.
ÜYESİ

1
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Tıp Fakültesi mezunu
TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Bölümü

Anabilim Dalı

olmak ve Nöroloji

DR.

Anabilim Dalı'nda

ÖĞR.

uzmanlık eğitimini

ÜYESİ

1

tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu
TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Bölümü

Anabilim Dalı

olmak ve Radyoloji

DR.

Anabilim Dalı'nda

ÖĞR.

uzmanlık eğitimini

ÜYESİ

2

tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Anabilim Dalı

olmak ve Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları
Anabilim Dalı'nda
uzmanlık eğitimini

DR.
ÖĞR.

3

ÜYESİ

tamamlamış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun

Kulak Burun Boğaz

Cerrahi Tıp Bilimleri

Boğaz

Hastalıkları Anabilim

PROF.

Bölümü

Hastalıkları

Dalı'nda Doçentlik

DR.

Anabilim Dalı

ünvanına sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı'nda

PROF.

Bölümü

Anabilim Dalı

Doçentlik ünvanına

DR.

1

Genel Cerrahi
TIP FAKÜLTESİ

1

sahip olmak.
Fizik Tedavi ve

SAĞLIK
BİLİMLERİ

Ergoterapi Bölümü

FAKÜLTESİ

Rehabilitasyon

PROF.

alanında doçentlik

DR.

1

ünvanına sahip olmak.
Anesteziyoloji ve

MESLEK
YÜKSEKOKULU

Anestezi Programı

Reanimasyon Anabilim

PROF.

Dalı'nda Doçentlik

DR.

1

ünvanına sahip olmak.
Bilgisayar
Mühendisliği veya
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Bilgisayar

Elektrik-Elektronik

DR.

Programcılığı

Mühendisliği mezunu

ÖĞR.

Programı

olmak ve ilgili alanda

ÜYESİ

2

doktora eğitimini
tamamlamış olmak.
Çocuk Sağlığı ve
MESLEK

Çocuk Gelişimi

YÜKSEKOKULU

Programı

Hastalıkları hemşireliği

DR.

Anabilim Dalı'nda

ÖĞR.

doktora eğitimini

ÜYESİ

tamamlamış olmak.

1
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Tıp Fakültesi mezunu

MESLEK

Elektronörofizyoloji

YÜKSEKOKULU

Programı

olmak ve Nöroloji

DR.

Anabilim Dalı'nda

ÖĞR.

uzmanlık eğitimini

ÜYESİ

1

tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu
olmak ve Göz
MESLEK

Elektronörofizyoloji

Hastalıkları Anabilim

YÜKSEKOKULU

Programı

Dalı'nda uzmanlık
eğitimini tamamlamış

DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ

olmak.
Tıp Fakültesi mezunu
MESLEK

İlk ve Acil Yardım

YÜKSEKOKULU

Programı

olmak ve Acil Tıp

DR.

Anabilim Dalı'nda

ÖĞR.

uzmanlık eğitimini

ÜYESİ

1

tamamlamış olmak.
Fizyoterapi ve
MESLEK

İş ve Uğraşı Terapisi

YÜKSEKOKULU

Programı

Rehabilitasyon

DR.

Anabilim Dalı'nda

ÖĞR.

doktora eğitimini

ÜYESİ

1

tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu
olmak ve Fiziksel Tıp
MESLEK

İş ve Uğraşı Terapisi

ve Rehabilitasyon

YÜKSEKOKULU

Programı

Anabilim Dalı'nda
uzmanlık eğitimini

DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ

tamamlamış olmak.
Hemşirelik Anabilim
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Odyometri Programı

Dalı'nda doktora
eğitimini tamamlamış
olmak.

DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ

Tıp Fakültesi mezunu
olmak ve Göz
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Odyometri Programı

Hastalıkları Anabilim
Dalı'nda uzmanlık
eğitimini tamamlamış

DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ

olmak.
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Podoloji Programı

Tıp Fakültesi mezunu
olmak.

MESLEK

Radyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu

YÜKSEKOKULU

Programı

olmak.

MESLEK

Tıbbi Görüntüleme

Tıp Fakültesi mezunu

YÜKSEKOKULU

Teknikleri Programı

olmak.

DR.
ÖĞR.

2

ÜYESİ
DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ
DR.
ÖĞR.
ÜYESİ

1
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Tıp Fakültesi mezunu
olmak ve İç
MESLEK

Tıbbi Laboratuvar

Hastalıkları Anabilim

YÜKSEKOKULU

Teknikleri Programı

Dalı'nda uzmanlık
eğitimini tamamlamış

DR.
ÖĞR.

1

ÜYESİ

olmak.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları
Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.
7408/1/1-1

—— • ——
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim
Elemanı" Alınacaktır.

Fakülte
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Uzmanlık Alanı /

Kadro

Kadro

ALES Puan

YDS/

Unvanı Sayısı

Türü/Puanı

Eşdeğeri

1

SAY-70

-

1

SAY-70

-

Bölüm

Aranılan Şartlar

Acil Durum ve

Afet Yönetimi alanında

Afet Yönetimi

tezli yüksek lisans

Programı

yapmış olmak.

ÖĞR.
GÖR.

Bilgisayar
Mühendisliği veya
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Bilgisayar

Elektrik-Elektronik

Programcılığı

Mühendisliği mezunu

Programı

olmak ve ilgili alanda

ÖĞR.
GÖR.

tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Başvuru Yeri

:
:
:
:
:
:
:

03.09.2019
17.09.2019
18.09.2019
19.09.2019
20.09.2019
www.biruni.edu.tr
10. Yıl Cad. Protokol Yolu No: 45 Topkapı/
İstanbul
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları
Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan
başvurular dikkate alınmaz.
İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.
7408/2/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair
Yönetmelik
— Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

10

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

10
23
36

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2019 Tarihli ve 8804 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2019 Tarihli ve 8805 Sayılı Kararı

49
52

1

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
55
b - Çeşitli İlânlar
59
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
107

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete

ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.

