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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığından:
İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U
ANMA GÜNÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstiklal
Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmeliğin
adı “İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Hakkında
Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Mücadele’nin amacını ve ruhunu, milletin birlik ve beraberliği ile bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklâl Marşı’nın kabul
edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası’nın, kitlelerle birlikte ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikleri ve sivil
toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması suretiyle anılmasına ve Mehmet Âkif Ersoy’un
anlatılmasına yönelik tema ve buna ilişkin faaliyetlerle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Kapsam
MADDE 1/A – (1) Bu Yönetmelik; Millî Mücadele’nin amacını ve ruhunu, milletin
birlik ve beraberliği ile bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği
12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası’nın, kitlelerle birlikte ve
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sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikleri ve sivil toplum
kuruluşlarının katılımının sağlanması suretiyle anılmasına ve Mehmet Âkif Ersoy’un anlatılmasına yönelik tema ve buna ilişkin faaliyetleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek
amacıyla Merkez Yürütme Kurulu oluşturulur. Merkez Yürütme Kurulu Millî Eğitim Bakanlığı
Bakan Yardımcısının başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
üst düzey temsilcileri ile Başkan tarafından belirlenecek ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.”
“(3) Merkez Yürütme Kurulu her yıl Ekim ayında toplanarak bu Yönetmeliğin 1 inci
maddesinde belirtilen tema ve buna ilişkin faaliyetlerle ilgili programları belirler, karara bağlar
ve bu faaliyetlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına tavsiyede bulunur.
(4) Kurulun sekretaryası Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tema ve buna ilişkin faaliyetleri yürütmek
amacıyla il ve ilçelerde, il ve ilçe yürütme kurulları oluşturulur. İl ve ilçe yürütme kurulları,
mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, üniversite, il/ilçe jandarma komutanlığı, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe
millî eğitim müdürlüğü, kültür ve turizm il müdürlüğü, gençlik ve spor il/ilçe müdürlüğü ile
il/ilçe müftülüğü temsilcilerinden oluşur. Yurt dışı temsilciliklerinde ise büyükelçi veya görevlendirdiği başkonsolos/konsolos başkanlığında, eğitim müşavirliği/ataşeliği ile diğer bakanlıkların yurt dışı temsilcilerinden yürütme kurulu oluşturulur.
(2) İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri; ilçe yürütme kurulunun almış olduğu faaliyet kararları çerçevesinde ilçe merkezi,
belde ve okul bulunan köylerde uygulanır. Belde ve köylerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce
belirlenecek bir okul müdürünün koordinatörlüğünde belediye başkanı veya temsilcisi/muhtar,
bir öğretmen ve müftülükçe görevlendirilecek din görevlisinden yürütme kurulu oluşturulur.
(3) Yürütme kurulları her yıl Kasım ayında toplanır.
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(4) Yürütme kurullarının görevleri şunlardır:
a) Anma törenlerini planlamak ve tören programını hazırlamak,
b) Anma programında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile kişileri belirlemek,
c) Anma törenlerinin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için tedbirler almak,
ç) Programların radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının resmî internet sayfaları ile çeşitli basın ve yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak,
d) Anma törenlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyonu sağlamak.
(5) İl ve ilçe yürütme kurullarının sekretaryası millî eğitim müdürlüklerince, belde ve
köylerde koordinatör okul müdürlüğünce, yurt dışı temsilciliklerinde ise eğitim müşavirliği/ataşeliğince yürütülür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ve koordinasyonunda sivil
toplum kuruluşlarının ve halkın katılımıyla, her yıl 12 Mart tarihinde İstiklâl Marşı’nın Kabul
Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü törenleri düzenlenir.
(2) 12 Mart tarihinde İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u
Anma Günü törenleri kapsamında; İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının
müşterek sorumluluğunda Millî Eğitim Bakanlığının koordine ve sekretaryası ile Mehmet Âkif
Ersoy Kültür Evi/Tacettin Dergâhı’nda program düzenlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“b) Şiir, kompozisyon, beste, kısa film ve resim yarışmaları ile ödül törenleri,”
“d) İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy’un fikir, sanat ve şahsiyeti ile ilgili yayınlar
ve benzeri etkinlikler,”
“(2) Yarışmalara ilişkin şartname ve ödüller, yarışmayı düzenleyen kurum/kuruluşlarca
mevzuatına uygun olarak belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli”
ibaresi “Millî” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm
Bakanları müştereken yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2008

26809
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Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YÜZME SUYU KALİTESİNİN YÖNETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığının korunması, çevre ve yüzme
suyu kalitesinin muhafaza edilmesi, yüzme suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi, sınıflandırılması, yönetilmesi ve yüzme suyu kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesi ile ilgili
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, çok sayıda insanın yüzmesinin beklendiği, yüzmeye
izin verilen ya da yüzmenin kalıcı olarak yasaklanmadığı tüm yerüstü ve kıyı sularını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, yüzme havuzları, kaplıca suları, arıtmaya tabi tutulmuş veya tedavi
amaçlı kullanılmak üzere oluşturulmuş sular ile yeraltı ve yerüstü sularından ayrı yapay olarak
oluşturulmuş suları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci
ve 11 inci maddeleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 1 inci
ve 2 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anormal durum: Herhangi bir yüzme suyu alanında yüzme suyu kalitesine etki edebilecek ve her dört yıllık değerlendirme döneminde ortalama olarak bir defadan fazla oluşması
beklenmeyen olay veya olaylar bütününü,
b) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki, kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı zamanda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özelliğine sahip yüzeysel su kütlelerini,
c) İç sular: Deniz kıyı çizgisinin kara tarafında kalan yeraltı ve yerüstü sularını,
ç) İdari önlemler: Yüzme suyuyla ilgili olarak; yüzme suyu profilinin oluşturulması ve
korunmasını, izleme takviminin oluşturulmasını, yüzme suyunun izlenmesini, yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesini, yüzme suyunun sınıflandırılmasını, yüzme sularını etkileyebilecek
ve yüzenlerin sağlığına zarar verebilecek kirlilik nedenlerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini, buna ilişkin halkın bilgilendirilmesini, yüzenlerin kirliliğe maruz kalmalarının önlenmesini ve kirlilik riskini azaltmak için harekete geçilmesini,
d) İlgili idare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Tarım ve Orman Bakanlığını, Kültür ve
Turizm Bakanlığını, Belediyeleri ve İl Özel İdarelerini,
e) İl yüzme suyu komisyonu: Vali veya vali yardımcısı başkanlığında, il sağlık müdürlüğünün koordinasyonunda çevre ve şehircilik il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, il
kültür ve turizm müdürlüğü, devlet su işleri bölge müdürlüğü temsilcileri ile ilgili yerel idare
temsilcilerinden ve Yüzme Suyu Komisyonu başkanınca katılımı gerekli görülen diğer ilgili
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonu,
f) Kalıcı yasaklama: Yüzme yasağının veya yüzmek sakıncalıdır tavsiyesinin, en az
tam bir yüzme sezonu boyunca geçerli olmasını,
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g) Kısa dönem kirlilik: Yüzme suyu kalitesini Ek-1’in A sütununda belirtilen parametreler açısından etkileyen ve ilk etkilenmeden sonra yaklaşık 72 saatten fazla etkilenmesi beklenmeyen, önceden tahmin etmek ve gidermek için ilgili idarece Ek-2’de belirtilen yöntemler
ile benzer yöntemlerin geliştirildiği ve açıkça tanımlanabilir nedenleri olan mikrobiyolojik kirliliği,
ğ) Kıyı suları: Türkiye kıyılarının en dış uç noktalarından çizilen düz esas hattan itibaren
deniz tarafına doğru bir deniz mili (1852 m) mesafeye kadar uzanan suları ve bunların deniz
tabanı ve altını,
h) Kirlilik: 6 ncı ve 7 nci maddeler ile Ek-1’in A sütununda belirtilen, yüzme suyu kalitesini etkileyen ve yüzenlerin sağlığı için risk oluşturan mikrobiyolojik kirliliğin ya da diğer
organizmaların veya atığın varlığını,
ı) Nehir havzası: Nehir havzalarında su ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı
havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya kadar suyun toplanma alanını,
i) Sınıflandırma: Ek-1’de belirtilen kriterler esas alınarak Ek-2’ye göre yapılan sınıflamayı,
j) Siyanobakteri çoğalması: Yüzme suyu kütlesinde bir patlama, tabaka veya köpük
şeklinde oluşan siyanobakteri birikimini,
k) Yeraltı suyu: Yeraltında bulunan durgun veya hareket halinde olan suları,
l) Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,
m) Yüzme alanı: Yüzme suyunun bulunduğu alanı,
n) Yüzme alanı işleticisi: Yüzme alanını işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
o) Yüzme sezonu: Çok sayıda yüzenin beklendiği dönemi,
ö) Yüzme suyu: İl yüzme suyu komisyonu tarafından belirlenen, yüzmeye açıkça izin
verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü akarsu,
göl, baraj gölü ve deniz suyunu,
p) Yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesi: Ek-2’de tanımlanan değerlendirme metodu kullanılarak Ek-1’de belirtilen kriterlere göre yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesi
işlemini,
r) Yüzme suyu kalitesi veri seti: 5 inci maddeye göre elde edilen verileri,
s) Yüzme suyu profili: Yüzme sularının korunması amacıyla su kalitesi durumunu, potansiyel kirlilik kaynaklarını, baskıları, acil müdahale ve tedbir programlarını ve plajların kullanım esaslarını içeren dokümanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüzme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Siyanobakteriyel
Tehlikeler ve Diğer Parametreler
Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi
MADDE 5 – (1) Sağlık Bakanlığı tarafından yüzme sezonu belirlenir. Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yüzme sezonu başlamadan bir ay önce il yüzme suyu komisyonu tarafından bütün yüzme alanları tanımlanır.
(2) İzleme, il sağlık müdürlüğü tarafından Ek-1’in A sütununda belirtilen parametreler
için Ek-4’e uygun olarak yapılır.
(3) İzleme noktası, il sağlık müdürlüğü tarafından yüzme suyu içerisinde, en fazla sayıda yüzenin beklendiği ya da yüzme suyu profiline göre en yüksek kirlilik riskinin beklendiği
yer olarak belirlenir.
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(4) İl sağlık müdürlüğü tarafından her yüzme sezonu öncesinde bir izleme takvimi oluşturulur ve yüzme suyu izlemesi bu takvime göre yapılır. İlk izleme, izleme takviminde belirlenmiş başlangıç tarihinden en geç 4 gün sonra gerçekleştirilir.
(5) Ek-1’in A sütununda yer alan parametrelerin izlenmesine Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden ilk tam yüzme sezonunda başlanır. İzleme Ek-4’te belirtilen sıklıkta
gerçekleştirilir. İzleme sonuçları 10 uncu maddede belirtilen yüzme suyu kalitesi veri setlerini
oluşturmak için kullanılır. İzlemenin bu Yönetmelik doğrultusunda yapılmaya başlanması ile
9/1/2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ekinde yer alan parametrelerin izlenmesine son verilir.
(6) Kısa dönem kirlilik süresince alınan numunelerin sonuçları değerlendirme dışında
bırakılabilir. Bu numuneler Ek-4’e göre alınan numunelerle yer değiştirilir. Su numunesi sonuçlarının değerlendirme dışında bırakılabilmesi için yüzme alanı profili belirlenir.
(7) Anormal durum süresince bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen izleme takvimi askıya alınabilir. Anormal durumun bitmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede izleme
takvimi yeniden başlatılır ve eksik olan numunelerin yerine konulmak üzere, yeni numuneler
alınır.
Siyanobakteriyel tehlikeler
MADDE 6 – (1) Yüzme suyu profiline göre siyanobakteri çoğalma potansiyelinin yüksek olarak değerlendirildiği yüzme alanlarında, sağlık risklerinin zamanında tanımlanması için
il sağlık müdürlüğü tarafından Ek-6’da belirtilen esaslar doğrultusunda uygun izleme yapılır.
(2) Siyanobakteri analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarları ile Bakanlığın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuvarlar ile üniversite laboratuvarlarında yaptırılır.
(3) Siyanobakteri çoğalması meydana geldiğinde ve bir sağlık riski tanımlandığında ya
da olacağı tahmin edildiğinde, il sağlık müdürlüğü maruziyetin derhal önlenmesi amacıyla toplumun bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere yeterli tedbirlerin alınması için ilgili idarenin
taşra teşkilatını ve yerel idareleri bilgilendirir.
(4) Yüzme suyu alanlarında siyanobakteri izleme sonuçları, Tarım ve Orman Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde
değerlendirilir.
(5) Yüzme alanlarında tespit edilen siyanobakteri çoğalma potansiyeli veya siyanobakteri kirliliği, sezon sonu toplantısında il yüzme suyu komisyonunca değerlendirilir, muhtemel
riskler ve alınması gereken tedbirler belirlenir ve ilgili idarece gerekli tedbirler alınır.
Diğer parametreler
MADDE 7 – (1) Yüzme suyu profili makro alg veya deniz fitoplanktonu çoğalması
eğilimi gösterdiğinde, il sağlık müdürlüğü tarafından sağlık riskine yönelik gerekli inceleme
yapılır, gerekli tedbirlerin alınması için ilgili idarenin taşra teşkilatı ile ilgili belediye ve il özel
idaresi bilgilendirilir ve maruziyetin önlenmesi için toplumun bilgilendirilmesi de sağlanır.
(2) Yüzme suları, katranlı kalıntılar, cam, plastik, kauçuk veya diğer atıkların oluşturduğu fiziksel kirlilik açısından il sağlık müdürlüğü tarafından görsel olarak incelenir. Böyle
bir kirlilik saptandığında kirliliğin önlenmesi için yeterli tedbirler ilgili idare tarafından alınır
ve gerektiğinde toplumun bilgilendirilmesi sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüzme Suyundan Numune Alınması ve Yüzme Suyu Analizleri
Numune alma
MADDE 8 – (1) Yüzme sularından numune alınması, saklanması ve taşınması sırasında
Ek-5’te belirtilen kurallara uyulur.
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Yüzme suyu analizleri
MADDE 9 – (1) Yüzme suyu analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında Ek-1’de
belirtilen referans metotlara göre yapılır. Laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş
diğer metotları veya kuralları kullanması durumunda, bu metotların Ek-1’de belirtilen metotlara
denk olması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüzme Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi, Sınıflandırma ve İdari Önlemler
Yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Yüzme suyu veri setleri Ek-1 Tablo 1 ile Tablo 2’de A sütununda belirtilen parametrelerin izlenmesiyle oluşturulur.
(2) Yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesi; her yüzme suyu için, o yüzme sezonu
ile birlikte önceki 3 yüzme sezonu için toplanan yüzme suyu veri seti kullanılarak yüzme sezonu bitiminde Ek-2’de belirtilen yönteme göre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.
(3) Yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesi yalnızca önceki 3 yüzme sezonunda toplanan yüzme suyu kalitesi veri setlerine göre de yapılabilir. Değerlendirme süresine ilişkin değişiklik 5 yılda bir yapılır.
(4) Yüzme suyu kalitesi değerlendirmelerini yapmak için kullanılan yüzme suyu veri
setleri en az 16, Ek-4’ün ikinci paragrafında belirtilen özel durumlarda ise en az 12 numuneyi
içerir.
(5) Yüzme sezonunun 8 haftayı geçmediği yüzme sularında, yüzme suyu veri setinin
en az 8 numune içermesi koşuluyla; yüzme suyu kalitesinin değerlendirilmesi 4 yüzme sezonundan az sayıdaki yüzme sezonu için aşağıdaki durumlarda yapılır:
a) Yüzme suyu yeni tanımlanmış olmalıdır.
b) 11 inci maddeye göre yüzme suyu sınıflandırmasını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik meydana gelmiş ise, bu durumda değerlendirme sadece değişikliklerin meydana geldiği
andan itibaren toplanan numune sonuçlarından oluşan bir yüzme suyu kalitesi veri setine göre
yapılır.
c) Yüzme suyu, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine göre değerlendirilmiş ise, bu Yönetmelik kapsamında toplanan eş değer veri seti kullanılır. Bu amaçla, Yüzme Suyu Kalitesi
Yönetmeliği ekindeki 2 (Fekal koliform) ve 3 (Fekal streptokok) sayılı parametreleri, Ek-1’de
yer alan Tablo 1 ve Tablo 2’deki A sütununda bulunan 2 (Escherichia coli) ve 1 (Intestinal enterokok) sayılı parametrelerin eş değeri kabul edilir.
(6) Yüzme suları, yüzme suyu kalitesi değerlendirmelerine göre alt gruplara ayrılabilir
veya birlikte gruplandırılabilir. Mevcut yüzme suları aşağıdaki koşullara sahip olması durumunda gruplandırılabilir:
a) Yüzme suları sınırdaş olmalıdır.
b) Yüzme suları birbirini takip eden 4 yıl boyunca bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkranın (c) bendine göre benzer şekilde değerlendirilmiş olmalıdır.
c) Yüzme sularının ortak risk faktörlerini veya bu faktörlerin olmadığını gösteren yüzme
suyu profilleri bulunmalıdır.
Yüzme suyu kalitesinin sınıflandırılması ve idari önlemler
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddeye göre kalite değerlendirmesi yapılan yüzme suyu,
Ek-2’de belirtilen kriterlere göre yüzme sezonu sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından zayıf, yeterli, iyi veya mükemmel olarak sınıflandırılır. Sezon sırasında yapılacak değerlendirmede Ek-7’de
belirtilen kriterler dikkate alınır.
(2) Bu Yönetmelik gerekliliklerine göre ilk sınıflandırma Yönetmeliğin yayımlanmasını
izleyen 4 yıl sonraki ilk yüzme sezonu sonunda yapılır.
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(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 6 yıl sonraki ilk yüzme sezonu sonu itibarıyla
tüm yüzme sularının en az “yeterli” olmasını sağlamak ve “mükemmel” ya da “yeterli” olarak
sınıflandırılan yüzme sularının sayısını arttırmak için ilgili idare tarafından uygun görülen gerekli her türlü tedbir alınır veya aldırılır.
(4) Yüzme sularının “yeterli” olarak sınıflandırılması için üçüncü fıkra gereği alınan
tüm tedbirlere rağmen, yüzme suları geçici olarak “zayıf” şeklinde sınıflandırılmış ise aşağıdaki
çalışmalar yapılır:
a) “Zayıf” olarak sınıflandırılan her yüzme suyu için, sınıflandırmanın yapıldığı yüzme
sezonunu takip eden yıldaki yüzme sezonu itibarıyla kirliliğin azaltılması ve önlenmesi için
gerekli tüm tedbirler alınır veya aldırılır.
1) Sağlık Bakanlığı, yüzenlerin kirliliğe maruz kalmasını önlemek amacıyla yüzmenin
yasaklanması veya yüzmenin sakıncalı olduğu yönündeki bilgilendirme de dâhil olmak üzere
gerekli idari önlemlerin alınmasını sağlar.
2) “Yeterli” kalite düzeyine ulaşmada başarısız olmanın nedenleri il yüzme suyu komisyonu tarafından tanımlanır.
3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kirlilik nedenlerinin önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alır veya aldırır.
4) 16 ncı madde uyarınca toplum açık ve basit uyarı işaretleriyle ilgili idarece uyarılır
ve yüzme suyu profillerine dayanarak kirliliğin nedenleri ve alınan önlemler hakkında bilgi
verilir.
b) Bir yüzme suyu birbirini izleyen 5 yıl için “zayıf” olarak sınıflandırılıyorsa, il yüzme
suyu komisyonu tarafından kalıcı olarak yüzmeye kapatılır. Yüzme suyunda “yeterli” kaliteye
ulaşılmasının mümkün olmayacağı veya maliyetin yüksek olacağının belirlenmesi durumunda
5 yıllık süre beklenmeden yüzme kalıcı olarak yasaklanır.
(5) Kirliliğe maruz kalması muhtemel alanlarda kalitenin kötüye gitmesini önlemek
amacıyla görev ve sorumlulukları çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli
risk analizleri yapılır ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde gerekli tedbirlerin alınması temin
edilir.
İstisnai durumlarda alınacak idari önlemler
MADDE 12 – (1) Yüzme suyu kalitesini ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek beklenmeyen veya olması muhtemel durumlar konusunda bilgi edinildiğinde zamanında ve yeterli
idari önlemlerin alınması ilgili idarece sağlanır. Söz konusu önlemler toplumun bilgilendirilmesini ve gerekli olduğu takdirde geçici yüzme yasağını içerir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, İl Yüzme Suyu Komisyonu ve Yüzme Alanı Sorumlusu
Yüzme sularının korunması ile ilgili esaslar
MADDE 13 – (1) Çevre standartlarının geliştirilmesi, doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması amacıyla yüzme sularının sağlıklı bir ortam halinde muhafaza edilmesi esastır.
(2) Yüzme sularının korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Yüzme alanlarında her türlü atık suyun kıyıdan deşarj edilmesi yasak olup, arıtılmış
atık suların dahi kıyı koruma bandı dışına deşarj edilmesi zorunludur. Kıyı koruma bandı mesafesi Ege ve Akdeniz kıyılarında 500 metre, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 300 metredir.
b) Yüzme alanlarını besleyen akarsu ve kuru akarsu yataklarına söz konusu su ortamlarının kalitesini bozacak şekilde atık su deşarjına izin verilmez.
c) Yüzme alanlarındaki sahil bandında veya bu alanları etkileyecek yakınlıkta inşa edilen fosseptiklerin sızdırmasız olması ve oluşan atık suların arıtma tesisine ya da kanalizasyon
sistemine verilmesi esastır.
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ç) Her türlü katı atık ve artıklar yüzme alanlarına atılamaz ve atılmasına izin verilmez.
d) Yüzme alanlarında 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin denizlerin kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili hükümler
geçerlidir.
(3) Yüzme sularının korunması ve kirliliğinin giderilmesi amacıyla her yüzme alanı
için yüzme suyu profili oluşturularak, bu profillerde tanımlanan gerekli önlemlerin alınması
esastır.
İl yüzme suyu komisyonunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yüzme Suyu Komisyonu yüzme alanlarının korunması ve etkin yönetiminin sağlanması amacıyla yılda iki defa toplanır.
a) Sezon öncesi toplantısı, her yılın Mart ayında yapılır. Bu toplantıda, mevcut yüzme
alanları gözden geçirilir varsa yeni yüzme alanı önerileri değerlendirilir.
b) Sezon sonu toplantısı, yüzme sezonunun bitiminden bir ay sonra yapılır. Bu toplantıda, su kalitesi yetersiz olan ve su kalitesinde düşüş gözlenen yüzme suları değerlendirilerek
gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
c) Gerek duyulması halinde yüzme suyu komisyonu sezon içinde de toplanabilir.
(2) Yüzme Suyu Komisyonu yüzme suyu profillerini göz önünde bulundurarak su kalitesinin yetersiz olduğu yüzme alanlarına ilişkin sezon sonunda kalıcı kapatma kararı alabilir.
Yüzme alanı sorumlusu
MADDE 15 – (1) Profile dayalı olarak yüzme suyu kontaminasyon risklerini yönetmek
amacıyla uygun izlemeleri yapmak ve ilgili idarece alınması istenen tedbirleri uygulamak üzere
her yüzme alanı için bir yüzme alanı sorumlusu yüzme alanı işleticisi tarafından bulundurulur.
(2) Yüzme alanı sorumlusu, yüzme alanlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, çevresel
standartlarının yükseltilmesi ve yüzme suyu profillerinde belirlenen acil önlem ve tedbirlerin
uygulanmasından sorumludur.
(3) Yüzme alanı sorumlusu, bu Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarının aşıldığı,
yüzme alanlarının kirletildiği veya çevresel altyapı sorunlarının oluştuğu durumlarda ilgili idarelere derhal bilgi vermek, konu hakkında gerekli önlemleri almak ve halkın bu durumlar hakkında bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
(4) Yüzme alanı sorumlusu, yüzme suyu kalitesine ilişkin bilgilerin yüzme alanında
ilan edilmesi, yüzme alanının kapatılması ve açılmasına ilişkin kararların uygulanması, halkın
bu kararlar hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması ve halk sağlığının korunması için rutin
izlemeler dışında yüzme suyu kalitesinin takip edilmesinden sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Yüzme Suyu Profilleri
Yüzme suyu profillerinin belirlenmesi
MADDE 16 – (1) Yüzme alanlarının korunması, potansiyel kirletici kaynakların ve
baskıların tespit edilmesi, bu baskılara yönelik olarak acil önlem ve tedbir programlarının geliştirilmesi amacıyla, su kalitesine yönelik değerlendirme ve sınıflandırma bilgilerini, coğrafik
ve topografik verilerin ve yüzme alanlarının kullanım olanaklarının da yer alacağı yüzme suyu
profilleri her bir yüzme alanı için hazırlanır.
(2) Yüzme suyu profilleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde Yüzme Suyu Komisyonunda yer alan kurum ve kuruluşların katkısı ile Ek-3’te belirtilen
hususlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak internet üzerinden ilan edilir.
(3) Her yüzme suyu profili tek bir yüzme alanını kapsayabileceği gibi birbirine sınırdaş
konumunda olan birden fazla yüzme alanını da kapsayabilir.
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(4) Yüzme suyu profillerinin oluşturulması, yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi
sırasında ilgili kurumlarca yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden elde edilen veri
setleri de kullanılabilir.
(5) Kirliliğe maruz kalmış yüzme alanları için yüzme suyu profillerinde belirlenen acil
önlem ve tedbirler ilgili idarelerle işbirliği içerisinde uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi
Halkın katılımı
MADDE 17 – (1) Önceki yüzme sezonunun sınıflandırması ile yeni sezonda izlenecek
yüzme sularının listesi il sağlık müdürlüğü tarafından yüzme sezonunun başlamasından önce
15 gün süreyle web sitesinde veya diğer yollarla ilan edilerek halkın görüşüne sunulur. Halk
tarafından iletilen şikâyetler, görüş ve öneriler yüzme sezonunda izleme çalışmalarında kullanmak üzere il yüzme suyu komisyonu tarafından dikkate alınır.
Halkın bilgilendirilmesi
MADDE 18 – (1) İl sağlık müdürlüğü, yüzme sezonu süresince her yüzme suyu alanında halkın kolayca ulaşabileceği ve görebileceği yerlerde aşağıda belirtilen bilgilerin sorumluluk alanına göre belediyeler veya il özel idareleri tarafından bilgilendirme panolarında duyurulmasını sağlar. Aşağıda belirtilen bilgiler bu panolarda güncel olarak yayınlanır:
a) Hâlihazırdaki yüzme suyu sınıflandırması ile açık anlaşılır ve basit bir işaret veya
sembol aracılığıyla yüzme yasağı veya yüzmek sakıncalıdır uyarısı,
b) Yüzme suyunun teknik olmayan bir dilde, Ek-3’e göre oluşturulmuş olan yüzme
suyu profillerine dayanan genel bir tanımı,
c) Yüzme sularının kısa dönem kirliliğe maruz kalması durumunda;
1) Yüzme suyunun kısa dönem kirliliğe maruz kaldığına dair bildirim,
2) Bir önceki yüzme sezonunda kısa dönemli kirlilik nedeniyle yüzmenin yasaklandığı
veya yüzmenin sakıncalı olduğu yönündeki bilgilendirmenin yapıldığı gün sayısı,
3) Böyle bir kirliliğin tahmin edildiği veya mevcut olduğu yerlerde halkın uyarılmasına
yönelik bilgiler,
ç) Bu tür olaylar süresince anormal durumların niteliği ve beklenen süresi ile ilgili bilgiler,
d) Yüzmenin yasaklanması veya yüzmenin sakıncalı olması durumunda halka bilgi veren ve bu durumun nedenlerini açıklayan duyuru,
e) Kalıcı bir yüzme yasağı getirildiğinde, söz konusu alanın artık bir yüzme suyu olarak
kullanılamayacağına dair il yüzme suyu komisyonu kararı ve sınıflandırma dışına çıkarılma
nedenleri,
f) İkinci fıkraya göre daha fazla bilgi alınabilecek kaynakların belirtilmesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yüzme sularına ilişkin bilgiler ile aşağıda belirtilen bilgiler,
etkin ve güncel olarak internet de dâhil olmak üzere uygun medya ve teknolojiler kullanılarak
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır. Bu bilgiler uygun olduğu takdirde farklı dillerde de yayınlanabilir:
a) Her yıl yüzme sezonu öncesinde hazırlanmış olan yüzme alanları listesi,
b) Her yüzme suyu için son 3 yıla ait yüzme suyu sınıflandırması ve bunların yüzme
suyu profilleri ile son sınıflandırmadan itibaren bu Yönetmeliğe göre yapılan izlemeye ilişkin
analiz sonuçları,
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c) Yüzme sularının “zayıf” olarak sınıflandırılması durumunda, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kirlilik nedenleri ile yüzenlerin kirliliğe maruz kalmasını önlemek
ve kirlilik nedenleriyle mücadele etmek amacıyla alınan önlemlere ilişkin bilgiler,
ç) Yüzme sularının kısa dönem kirliliğe maruz kaldığı durumlarda;
1) Kısa dönemli kirliliğe yol açma ihtimali olan koşullar,
2) Böyle bir kirliliğin oluşma olasılığı ve muhtemel süresi,
3) Kirliliğin nedenleri ve yüzenlerin kirliliğe maruz kalmasını önlemek ve kirlilik nedenlerinin giderilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında bilgi.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bilgiler yüzme alanlarının sınıflandırılması ile
izlenmesine ilişkin ilk 5 yıllık veri setinin mevcut olmasından sonraki ilk yüzme sezonunun
başında yayınlanır.
(4) Mümkün olması durumunda coğrafi bilgi sistemi kullanılarak topluma bilgi sağlanır
ve bilgiler açık ve kolay anlaşılır şekilde, özellikle işaret ve sembollerin kullanımı ile topluma
sunulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Raporlar
MADDE 19 – (1) Her yüzme suyu için izleme sonuçlarına göre yapılan yüzme suyu
kalitesine ilişkin değerlendirme sonuçları, yıllık olarak yüzme sezonunu izleyen Ocak ayının
son haftasına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilir.
Denetim
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan izleme çalışmaları sonucunda
elde edilen değerlerin sınır değerleri aştığı hallerde ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli denetimleri yapar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar dışında, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin
Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığına aittir.
Yaptırım
MADDE 21 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen her türlü
ihlal durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen yaptırımlar uygulanır.
(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen her türlü uygunsuzluk durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 22 – (1) Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu Yönetmeliğin
uygulanmasını sağlamak üzere kendi yetki ve görev alanlarına yönelik her türlü alt düzenlemeyi
yapmaya yetkilidir.
Avrupa Birliği müktesebatına uyum
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 2006/7/AT sayılı Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi göz önünde tutularak hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 9/1/2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme
Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı müştereken yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDEKİ
TAŞINMAZLAR İLE KULLANIMINDAKİ ALANLARIN
İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine
İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre değişim)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi
“Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre değişim)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/5/2018

30436

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/1/2019

30656 (Mükerrer)

—— • ——
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:
SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF
MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya
Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100 bin Türk Lirasına”
ibaresi “150 bin Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının
sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerinin görünen bir yerine yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.1. Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) açıklamasının (6) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6) Birikimli mevduat ve katılma hesapları için 360 (üçyüzaltmış)”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.2. Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı (%) açıklamasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Mevduat bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları
hariç toplam mevduat tutarına bölünmesi,
b) Katılım bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında
Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam katılım fonu tutarına bölünmesi”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün, Diğer Risk Faktörleri başlıklı
5 inci bölümünün 5.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu
başlıklı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan kredi
kuruluşlarına yukarıdaki tabloda yer alan en yüksek puan uygulanır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/11/2006

26339

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

5/5/2008

26867

2-

15/1/2011

27816

3-

29/9/2011

28069

4-

15/2/2013

28560

5-

26/6/2013

28689
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Merkezi puana göre yatay geçiş kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir
programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul
edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yenileme sürelerinde
yatırdıktan sonra dersini seçerek onaylar. Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için; müracaatın
yazılı olarak genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt müracaat süresi içerisinde
meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak yapılması gerekir. Mazeretin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi
halinde, öğrencinin ders kayıt işlemleri, genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt
süreleri içerisinde kendisi veya resmî vekâletname verdiği kişi tarafından yapılır.”
“(6) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders ekleme-silme işlemlerini
akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde yapmak zorundadırlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü
içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi
halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Sınavı yapılan dersi veren öğretim elemanının raporlu olması, vefatı veya Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde, ilgili
dersi daha önce veren öğretim elemanı, yoksa aynı dersi veren ve bölüm başkanlığının teklifi
ve dekanlık tarafından görevlendirilecek başka bir öğretim elemanı, o da yoksa söz konusu
dersin açıldığı bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayıyla oluşturulacak bir komisyon
tarafından itiraz değerlendirilir, ilgili öğretim elemanının ya da komisyonun takdir ettiği not
yönetim kurulu kararıyla ilan edilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Öğrencilere, üst üste en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar
akademik izin verilebilir. Üniversiteye yerleşen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversite bünyesindeki TÖMER’de eğitim gördükleri sürelerde, birim yönetim kurulu kararıyla azami 2 yarıyıl
akademik izinli sayılır ve akademik izinli olduğu süreler, bu maddedeki süre kısıtlamasının dışında değerlendirilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/10/2017

30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12-

27/6/2018
9/11/2018

30461
30590

—— • ——
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/6)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımları gösterilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe
konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
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uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi
olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan
başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ticaret Bakanlığına
(İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde,
Ticaret Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ticaret Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife
kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak
karşılanması esastır. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2019/4) kapsamında kontenjan tahsisi yapılan firmalara, tahsis konusu ürün için ikinci bir tahsis
yapılmaz.
(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim
faaliyeti, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek
Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine
ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2019 – Sayı : 30899

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
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 Bakanlığa bilgi verilir.
Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
İthal lisanslarının süresi
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerlidir.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması
halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla
ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,
düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8232

—— • ——
Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8233
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Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden:

7982

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI (ELİT) SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1- İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Arap Koşu Tayı (Elit) açık arttırma usulüyle
teker teker satılacaktır.
2- İhale 22.10.2019 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım – Satım
ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir.
4- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri
vesikaların TC. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri
belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
İdare Adresi:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 611 30 10
Faks : 0 222 611 30 77
8159/1-1
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LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ BAKIM ONARIM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2019/459759
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 2 Kalem (6 Adet DE 22000 Tipi ve 6 Adet DE 33000
tipi) Lokomotif Makinist Kabini Bakım Onarım İşçiliği
teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.
2 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 08.10.2019 - Saat 14.00
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
08.10.2019 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
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—— • ——

5.000 ADET KATI YAĞLAYICI SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğünden:
Marmaray Tren Setlerinin boden yağlama işinde kullanılmak üzere 5.000 Ad. katı
yağlayıcı (Teknik Şartnameye Göre) temini, Açık ihale Usulü ihale edilecektir
İhale Kayıt No: 2019/455608
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü
Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No:2 SirkeciFatih/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 520 65 75-71487 / 0212 520 65 73
c) Elektronik Posta Adresi
: marmarayyonetimihale@tcddtasimacilik.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray Tren Setlerinin boden yağlama işinde
kullanılmak üzere 5.000 Ad. katı yağlayıcı (Teknik Şartnameye Göre) temini işi.
3- İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray
İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 04.10.2019 tarih
saat: 14.30’da yapılacaktır.
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyon Bürosu, Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No:2 SirkeciFatih/İSTANBUL adresine, 04.10.2019 tarih ve 14.30 saatine kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mali İşler
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8121/1-1
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1. Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 Ada 39 Parsel Sayılı ve 5.336,36
m2

Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 5.869.996,00- TL
Geçici Teminat %3

:

176.100,00- TL
ADA-

S.NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

1

Osmangazi

Alaşar

PARSEL

TOPLAM

BELEDİYE

NO

m2

HİSSESİ

NİTELİĞİ

5.336,36

Tam

Arsa

4476-39

Yukarıdaki ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif
Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 08/10/2019 Salı günü saat
15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube
Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 200,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.
İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1 İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2 Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde,
3 İstekli Adına Katılan Kişinin Noter

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde,
3

Tasdikli İmza Sirküleri

İstekli Adına Katılan Kişinin Noter
Tasdikli İmza Beyannamesi

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5 Ticaret Sicil Gazetesi

5

İkametgah Senedi

Geçici Teminat Yatırdığına Dair
6 Makbuz veya Geçici Teminat

Geçici Teminat Yatırdığına Dair
6

Mektubu
7 Şartname Alındığına Dair Makbuz
8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden
Borcu Yoktur Belgesi

Makbuz veya Geçici Teminat
Mektubu

7
8

Şartname Alındığına Dair Makbuz
Bursa Büyükşehir Belediyesinden
Borcu Yoktur Belgesi

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale
Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu
Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir, ilan olunur.
www.bursa.bel.tr
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Eğitim Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde
çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
aracılığıyla aşağıda görev yapacağı il ve sayısı belirtilen “Sürekli İşçi” kadrolarına alım
yapılacaktır.
Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1),
Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce
(3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3),
Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin
(6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa
(4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4), Zonguldak (2).
Sınava katılmak amacıyla başvuracak adaylarda aranan şartlar ile bilinmesi gereken diğer
hususlar aşağıda yer almıştır;
I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış
olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, 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.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış
ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip
olmak, (Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olup, asıl adaylar arasına girenlerin atama işlemi
yapılırken, atama için Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik
süresinin dolmamış olması gerekir.)
6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
9) Engelli ya da eski hükümlü olmamak.
10) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru
tarihi itibarıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmak.
11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak.
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12) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız, feshedilecektir.
13) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları duyuru/sınav sürecinin
her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
15) Adaylar, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan
hizmet birimlerinde istihdam edileceğinden, iller arası nakil hakkı verilmeyecektir.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 30/09/2019 - 04/10/2019
tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
III. KURA İŞLEMLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru
sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, talep şartlarına uygun başvuru
sayısının toplam açık iş sayısının dört katını (140x4=560) aşması halinde, açık iş sayısının 4 katı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi
sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Kura 17/10/2019 tarihinde Bahçelievler Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:4
Çankaya/Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Konferans Salonunda saat 09:00’da
başlayacaktır.

Kura

çekim

yerinde

değişiklik

olması

halinde

Bakanlığımız

(www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.
Kura çekimi sonucu belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet
adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
IV. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr)
internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen
evraklarını Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir. Adaylarca teslim edilen belgeler incelendikten
sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü
sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmayan adayların yerine kurada belirlenen sıraya göre
yedeklerden çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr)
internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü
olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
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Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız
(www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, Personel Dairesi
Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile Sınav Kuruluna itiraz edebilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna
ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi ile itiraz gerekçesi olmayan dilekçeyle yapılan
itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamaya hak kazanan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri
ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde daha
sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavda başarılı olup asil aday listesine girenlerden belirtilen süre içerisinde belge
teslim etmeyenlerin, deneme süresi içinde başarısız olanların, ataması yapıldığı halde göreve
başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek listeden atama yapılabilecektir.
VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların atamaları ve iş sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar
hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Duyurulur.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımızdaki kısmın şartı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
BİRİMİ
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

BÖLÜMÜ

Hemşirelik

ANABİLİM
DALI
Doğum-Kadın
Hastalıkları
Hemşireliği

KADRO
ÜNVANI

Doçent

DER.

1

ADEDİ

AÇIKLAMA

1

Doğum-Kadın
Hastalıkları Hemşireliği
veya Ebelik alanında
doçentliğini almış
olmak.
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili
hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-vebelgeler)
2. ALES Belgesi
3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
4. Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Fotoğraf (1 adet)
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans
mezuniyet belgesi) (1), (2), (3)
8. Lisans Transkripti (4)
9. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları
ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da
çalışanlar için hizmet belgesi, ıslak imzalı ya da aslı gibidir onaylı)
10. Askerlik Belgesi (1)(3)
11. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
AÇIKLAMALAR:
(1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul
edilmektedir.
(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
kabul edildiğini gösteren belge.
(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin fotokopilerinin
(‘e-devlet’ten alınan belgeler hariç) Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter
Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
(4) Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript
belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını
belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre
eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
Not: Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece
Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
şarttır.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden
yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
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Yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde istihdam edilecek öğretim
görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puana sahip olma şartı aranır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Sınav Takvimi:
Başvuru başlangıç tarihi

25.09.2019 Giriş sınavı tarihi

22.10.2019

Son başvuru tarihi

09.10.2019 Nihai değerlendirme tarihi

25.10.2019

Ön değerlendirme açıklama
Sonuçların ilan edileceği internet
18.10.2019
www.pau.edu.tr
tarihi
sitesi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİMLER)
Birim

Bölüm

ALES: 70

Yabancı Dil: 50

Ad Der

Rektörlük Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 1

ALES: 70

Özel Şartlar

1

Arap Dili Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi
ya da Arapça Öğretmenliği Bölümleri
lisans mezunu olmak. Dil alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin
yabancı dille eğitim yapan (%30
ağırlıklı yabancı dil eğitimi dahil)
İşletme ya da İktisat Bölümlerinden
lisans mezunu olmak, İşletme ya da
İktisat alanlarında tezli yüksek lisans
yapmış olmak

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin
yabancı dille eğitim yapan (%30
ağırlıklı yabancı dil eğitimi dahil)
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi,
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ya
da Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümlerinden lisans mezunu olmak
ve bu alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak

Yabancı Dil: 80

Rektörlük Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 1

Rektörlük Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 1
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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe
gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2
inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

KİŞİ
SAYISI

HEMŞİRE

15

BÜTÇESİ
Özel
Bütçe

BAŞVURU ŞARTLARI
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri
almak.

KODU
H1

ARANILAN ŞARTLAR
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3-Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından
belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel
durumu bulunmamak.
4-Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır.
2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan
ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik
kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da
geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu
doldurulacaktır.)
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul
Edilecektir.)
- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü
içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
8218/1-1
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili
maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstenilen belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim
bilgileri; adres, telefon no, e-mail v.s. açıkça belirtilecektir.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
Onaylı Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçentlik başvuruları için)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
Yayınları içeren bilimsel dosya ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim
Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, USB ortamında iletilebilir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi "Personel Daire
Başkanlığı" Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul /
TÜRKİYE adresine yapılacaktır. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de
yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 25.9.2019
İLAN BİTİŞ TARİHİ
: 9.10.2019
Duyurulur.
Fakülte /
Yüksekokul

REKTÖRLÜK

Bölüm/Program

Ünvan

TÜRK DİLİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKİLAP TARİHİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Kadro
Sayısı

İlan Özel Şartı

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi alanında Doktora
yapmış olmak, Uzaktan
eğitim ve videoda ders
anlatımı konularında
tecrübeli olmak.
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VE SOSYAL
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
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Doktorasını İktisat
SİYASET BİLİMİ
VE KAMU

alanında yapmış olmak,
PROFESÖR

1

YÖNETİMİ

Profesörlüğünü
Ekonometri alanında almış
olmak.

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

2

İlgili alanda Doktorasını
yapmış olmak.
İlgili alanda bilimsel

SPOR
BİLİMLERİ
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çalışma yapmış olmak,

REKREASYON

FAKÜLTESİ

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında
Doçent ünvanı almış
olmak.
Endüstri Mühendisliği

ENDÜSTRİ

DR. ÖĞR.

MÜHENDİSLİĞİ

ÜYESİ

Lisans mezunu olmak, İş
1

Sağlığı ve Güvenliği
alanında Yüksek Lisans
yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

DR. ÖĞR.

VE MİMARLIK

ÜYESİ

Doktorasını Bilgisayar
1

yapmış olmak.

FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ

Mühendisliği alanında
Doktorasını Bilgisayar

DOÇENT

1

Mühendisliği alanında
yapmış olmak.
Doktorasını Bilgisayar

PROFESÖR

1

Mühendisliği alanında
yapmış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu

AMELİYATHANE
HİZMETLERİ

olmak. Uzmanlığını
PROFESÖR

1

"Genel Cerrahi" alanında
yapmış olmak, Doçentlik
ünvanını almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu

SAĞLIK

ODYOMETRİ

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

olmak. Uzmanlığını
1

"Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları" alanında

HİZMETLERİ

yapmış olmak.

MESLEK

Diş Hekimliği Fakültesi

YÜKSEKOKULU

mezunu olmak. Ağız Diş
ve Çene Cerrahisi,
AĞIZ VE DİŞ

DR. ÖĞR.

SAĞLIĞI

ÜYESİ

Endodonti, Ortodonti,
1

Pedodonti, Periodontoloji
veya Protetik Diş Tedavisi
alanlarından birinden
doktora eğitimini
tamamlamış olmak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik
–– Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile
Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
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

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.
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