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YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

ASYA VERİMLİLİK TEŞKİLATI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7187

Kabul Tarihi: 2/10/2019

MADDE 1 – (1) 14 Nisan 1961 tarihinde Manila’da imzalanan “Asya Verimlilik
Teşkilatı Kuruluş Anlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
10/10/2019

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz
Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Cihazın kullanıcısı dışında diğer kişilerce yapılacak müracaatlar; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve varsa araç plakası ile birlikte şikâyete konu cihazın
kullanıldığı yerin adres bilgilerini içerecek şekilde il müdürlüğüne yapılır:”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi almak için aşağıda belirtilen bilgi
ve belgeler beyan edilerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir:
a) Servis müracaat formunda yer alan bilgilerin beyanı,
b) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS
numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı,
c) Servisin açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin beyanı,
ç) Servise ilişkin kullanım alanlarının ölçülendirilmiş detaylı yerleşim planına ilişkin
beyanı,
d) Servis yetkilisinin ve teknik personelin belirtildiği liste beyanı,
e) Servis hizmeti verilecek cihazların testlerinde kullanılacak olan referans gaz ve optik
filtrenin izlenebilirliğini gösteren belge beyanı,
f) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya
ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalara ilişkin beyanı,
g) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin akreditasyon numarası ile tarihi veya
Türk Standardları Enstitüsünden alınmış Standarda Uygunluk Raporunun tarih ve sayısına ilişkin beyanı,
ğ) Serviste, Bakanlıktan alınacak personel yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalıştırılacağına dair beyanı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı
durumlarda ise Genel Müdürlük, başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını
talep eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak
değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, 16 ncı maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun
tespiti halinde, iki adet servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgelerden bir
adedi ilgiliye verilir, diğeri de Genel Müdürlükte açılan dosyasında muhafaza edilir. Bu belgelerde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Belgenin adı,
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b) Belgenin veriliş/vize tarihi ve numarası,
c) Servisin ismi, unvanı ve adresi, telefon ve/veya faks numarası,
ç) Servisin hizmet vereceği cihazın cinsi/türü.
(2) Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen
eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk müracaat esaslarına tabidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde
eksikliklerini tamamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin veya ilk aykırılık tespitinden itibaren üç yıl içerisinde üç defa bu Yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edilenlerin servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl
süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların
müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde, iptal tarihinden
itibaren üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen bilgi ve
belgeleri beyan ederek işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder:
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, belge talebinde
bulunanların; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren
beyanı,
c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,
ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, 21 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı,
d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına
hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi
kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
e) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı cihazların muayeneleri için yeterli miktarda etalon ve ekipmanın kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğunu gösteren belge beyanı,
f) İşyeri kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını
içeren beyanı, işyeri kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı işyerine ait servis hizmetleri yetki
belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı.
(2) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme
bürolarından yaptırılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri
tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı
durumlarda ise il müdürlüğü başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını talep
eder.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir.
Yerinde yapılacak incelemede, 22 nci maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir.
Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde
iki adet yetki belgesi düzenlenir. Belgelerden biri il müdürlüğünde muhafaza edilir ve diğeri
ilgiliye verilir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk müracaat esaslarına tabidir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden
itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemlerinde belge
veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/7/2013
28712
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
124/2/2016
29634
210/6/2017
30092

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları
Muayene Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi almak için aşağıda belirtilen bilgi
ve belgeler beyan edilerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir:
a) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS
numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı.
b) Servisin iletişim bilgilerinin beyanı.
c) Serviste, Bakanlıktan alınacak personel yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalıştırılacağına dair beyan.
ç) Servis hizmeti verilecek sayaçların muayene işlemlerinde kullanılacak etalon ve ekipmanlara ait kalibrasyon sertifikalarının olduğuna dair beyan.
d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya
ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamaların olduğuna dair beyan.
e) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin numarası ile tarihine ilişkin beyanı.
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f) Servisin hizmet vereceği ısı sayacı kapasitesi ile ilgili beyanı.
g) Servis yetkilisinin T.C. kimlik numarası beyanı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı
durumlarda ise Genel Müdürlük, başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını
talep eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir.
Yerinde yapılacak incelemede, 16 ncı maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir.
Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde,
servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
aynı fıkranın (a), (b), (ç) bentleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“Personel yetki belgesi almak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek servisin
bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edilir:”
“a) Yetki belgesi alacak kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Yetki belgesi alacak kişinin, liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın
tarihi ve sayısını içeren beyanı.”
“ç) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir
imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı.”
“(4) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri
tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı
durumlarda ise il müdürlüğü, başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını talep
eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir.
Yerinde yapılacak incelemede, 23 üncü maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, personel yetki belgesi düzenlenir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir.
Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/7/2018

30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/3/2019

30712
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) AT Tip Onay Belgesi; 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) ve 29/6/2016
tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)
kapsamında belgelendirilenler dışındaki ölçü ve ölçü aletleri ile münferit yönetmeliğine göre
tip onay belgesi düzenlenenler dışındaki ölçü ve ölçü aletlerine verilir. Bunlarla ilgili işlemler,
11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik
Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) hükümleri çerçevesinde yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) AT Tip Onay Belgesi talebinde bulunanlar, aşağıda belirtilen bilgi
ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat eder:
a) Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
(2009/34/AT)’e göre muayene kuruluşundan veya onaylanmış kuruluştan alınacak muayene
ve deney raporu,
b) Üreticinin kendisi tarafından kurulmuş ve Bakanlık tarafından belgelendirilmiş en
az bir adet tamir ve ayar istasyonuna/servisine ait işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene
kartı numarası ile belgenin veriliş tarihini belirten beyanı veya tamir ve ayar istasyonunu/servisini kuracağına dair beyan.
(2) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletleri için tamir ve ayar
istasyonu/servisi şartı aranmaz.
(3) Kullanım yeri, özelliği ve niteliğinden dolayı tamir ve ayar istasyonu/servisi kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.
(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli
tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen
metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde ölçü ve
ölçü aletleri için AT Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Uygun bulunmaması halinde
ise durum gerekçeleri ile birlikte ilgiliye bildirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen beyan yerine getirilmeden
ölçü ve ölçü aletleri piyasaya arz edilemez.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesi talebinde bulunanlar, aşağıda belirtilen bilgi
ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat eder:
a) Firmanın adı ve adresi,
b) Ölçü ve ölçü aletinin ticari markası, modeli, tipi ve her model ve tip için ayrı ayrı
hazırlanmış katalog, şema ve teknik resimler,
c) Damgalanacak ölçü aletlerinin damga planı ile damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim
ve kodlamalar,
ç) Aşağıda belirtilenlerden, ürünle ilgili alt bentteki belge veya belgeler;
1) Tamamı Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran yönetmeliklerden herhangi bir yönetmelik kapsamına girmeyen; ancak ulusal veya uluslararası herhangi bir standardı veya teknik
dokümanı bulunan ölçü ve ölçü aletleri için muayene kuruluşu veya onaylanmış kuruluştan
alınacak söz konusu standarda veya dokümana uygunluk raporu,
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2) Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran yönetmeliklerden herhangi bir yönetmelik
kapsamına girmeyen, ancak bütünün veya sistemin herhangi bir bölümü Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran bir yönetmelik, Avrupa Birliği teknik düzenlemesi, ulusal veya uluslararası herhangi bir standart veya teknik doküman kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin, söz
konusu mevzuat kapsamındaki bölümlerinin uygunluğuna dair belgeler ile bir bütün olarak
sistemin tüm ilave ve/veya bağlantılarıyla birlikte uyumlu ve doğru çalıştığına dair muayene
kuruluşu veya onaylanmış kuruluş raporu,
3) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınmış olan Ulusal Tip Onay Belgesi.
d) Üreticinin kendisi tarafından kurulmuş ve Bakanlık tarafından belgelendirilmiş en
az bir adet tamir ve ayar istasyonuna/servisine ait işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene
kartı numarası ile belgenin veriliş tarihini belirten beyanı veya tamir ve ayar istasyonunu/servisini kuracağına dair beyan.
(2) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletleri için tamir ve ayar
istasyonu/servisi şartı aranmaz.
(3) Kullanım yeri, özelliği ve niteliğinden dolayı tamir ve ayar istasyonu/servisi kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.
(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli
tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen
metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesiyle ilgili olarak 9 uncu maddede belirtilen
hükümler çerçevesinde yapılan müracaatlar Bakanlıkça incelenir, uygun bulunması halinde
söz konusu ölçü ve ölçü aletleri için Ulusal Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Uygun bulunmaması halinde ise durum gerekçeleri ile birlikte ilgiliye bildirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen beyan yerine getirilmeden ölçü ve ölçü aletleri piyasaya arz edilemez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ölçü Aletleri Yönetmeliği, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile
münferit yönetmeliği kapsamında belgelendirilen ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili işlemler
MADDE 12 – (1) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine (2014/31/AB), Ölçü
Aletleri Yönetmeliğine (2014/32/AB) göre ve münferit yönetmeliğine göre tip onay belgesi
düzenlenen ölçü ve ölçü aletleri; ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen muayene işlemleri,
muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış olarak piyasaya arz edilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/10/2008
27027
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
117/1/2010
27465
215/6/2013
28678
325/8/2015
29456
413/5/2016
29711
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE
VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile aynı fıkranın (a), (b), (ç) ve
(d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetki belgesi almak için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek işyerinin
bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edilir:”
“a) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, yetki belgesi talebinde bulunan kişinin; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren
bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını
içeren beyanı,”
“ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, yetki belgesi talebinde bulunan kişinin konusuyla ilgili teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli
9 uncu maddede belirtilen eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı,
d) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri için yeterli
miktarda etalonların kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğuna dair beyanı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir.
Yerinde yapılacak incelemede, işyeri uygunluk belgesinin verilmesi ve 10 uncu maddede belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde yetki belgesi düzenlenir. 10 uncu maddede beyan
edilen bilgilere esas belgeler il müdürlüğünce talep edilir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/3/2012
28239
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
115/3/2016
29654
210/3/2017
30003
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE
TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2 nci maddede belirtilen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, ilgili
tarafların yükümlülükleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık durumunda uygulanacak
idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik
ölçümü için ölçme sistemlerini, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt
hacim ölçek kaplarını, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları,
hassas kütle ölçülerini (F1 ve F2 sınıfı), 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kantarlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci ve 9 uncu maddeleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Damga: Servisler tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan ölçü aletlerinin
dışardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için
de kullanılan; yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun
sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan
özel olarak hazırlanmış hologramlı etiketi veya kelebek mühürleme sistemi veya elektronik
olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,
c) Duyusal inceleme: Ölçü aletinin muayene işlemine tabi tutulmasından önce, muayeneyi yapacak personelin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme
araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,
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ç) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,
d) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,
e) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,
f) Kullanıcı: Ölçü aletinin sahibini veya ölçüm faaliyetinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişiyi,
g) MİH: Maksimum izin verilebilir hata paylarını,
ğ) Muayene etiketi: Ölçü aletinin muayene durumunu ve bir sonraki muayene zamanını
belirten, kendiliğinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan ölçü aletinin üzerinde görülebilecek bir yere yapıştırılan özel olarak hazırlanmış etiketi,
h) Muayene raporu: Ölçü aletinin; tipini, markasını, modelini, seri numarasını, üretim
yılını, kullanıldığı yerin adresini, kullanıcının iletişim bilgilerini içeren ve ölçü aletinin muayene sonucunu gösteren yazılı veya elektronik ortamda hazırlanan raporu,
ı) Ölçü aleti: 2 nci maddede belirtilen ölçü ve tartı aletlerini,
i) Piyasaya arz: Ölçü aletinin, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz
olarak piyasada ilk kez bulundurulması için yapılan faaliyeti,
j) Servis: Ölçü aletlerinin muayenesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere Bakanlık
tarafından yetkilendirilen Türk Standardları Enstitüsünü (TSE),
k) Tamir ve ayar servisi: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre il müdürlükleri tarafından ölçü aletlerinin tamir ve ayar işlemleri
için belgelendirilen işyerlerini,
l) Tip onay belgesi: Ölçü aletinin, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu gösteren AB tip inceleme belgesini veya AB tasarım inceleme belgesini
veya ulusal tip onay belgesini veya daha önce piyasaya arzla ilgili olarak Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Muayene İşlemleri
Muayene
MADDE 5 – (1) Ölçü aletleri, Kanunda belirtilen aşağıdaki muayenelere tabi tutulur:
a) İlk muayene.
b) Periyodik muayene.
c) Ani muayene.
ç) Şikâyet muayenesi.
d) Stok muayenesi.

11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

Muayene için temel gerekler
MADDE 6 – (1) Ölçü aletlerinin; ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı
alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve muayene/onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerekir. Bu
şekilde piyasaya arz edilmeyen ölçü aletleri muayeneye kabul edilmezler.
(2) Piyasaya arz edilecek ölçü aletlerinin, yazılım da dâhil olmak üzere ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak güvenlik altına alınmış olması gerekir.
(3) Ölçü aletlerinin muayenesi ile ilgili işlemler Bakanlıkça yetkilendirilen servis tarafından yapılır.
(4) Ölçü aletlerinin muayene işlemleri bulunduğu yerlerde veya niteliğine göre belirlenecek yerlerde yapılır.
(5) Ölçü aletlerinin tamiri ve ayarlanması ile ilgili işlemler tamir ve ayar servislerince
yapılır.
(6) Ölçü aletlerinin muayene işlemlerine başlamadan önce yapılan duyusal incelemede;
tip onayının olmadığı, damganın olmadığı, damga süresinin geçtiği, damgaya müdahale edildiği, damgası uygun olduğu halde ölçü aletine müdahale edildiği gibi hususlardan en az birinin
tespit edildiği veya bu kanaate varıldığı durumlarda ölçü aletlerinin muayenesine devam edilmez. Muayenesine devam edilmeyen ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde
bağlanarak mühürlenir ve bu durum düzenlenecek olan muayene raporunda gerekçeleri ile birlikte belirtilir.
(7) Servis altıncı fıkraya göre muayene raporu düzenlemesi halinde Bakanlıkça elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar düzenlediği raporun bir nüshasını yazılı olarak ilgili il
müdürlüğüne gönderir ve bir nüshasını kullanıcıya elden teslim eder veya posta yoluyla iadeli
taahhütlü olarak raporun düzenlendiği tarihi takip eden en geç beş iş günü içinde gönderir. İl
müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, mevzuata aykırı
bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapıldıktan sonra bu ölçü aletinin muayenesi için ilgilisi
tarafından muayene ücreti yatırılarak yeniden müracaat edilir. Şayet il müdürlüğü tarafından
yapılacak incelemede mevzuata aykırı bir durum olmadığı tespit edilirse servise bildirimde bulunularak muayene işlemlerinin yapılması sağlanır, muayene ücreti yeniden alınmaz.
(8) Ölçü aletlerinin muayeneleri bu Yönetmelik ekinde yer alan hükümlere göre yapılır.
(9) Yapılan muayene neticesinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ölçü aletleri, damgaları iptal edilerek kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir,
tamir ve ayarı yapılmak üzere tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere ölçü aleti kullanıcısına
tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu durum muayene raporunda belirtilir, tamir ve ayar işlemi tamamlanan ölçü aletinin muayenesi için muayene ücreti yatırılarak yeniden müracaat edilir.
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(10) Yapılan muayene sonrasında uygun bulunan ölçü aletleri damgalanır ve muayene
etiketi görülebilecek şekilde iliştirilir. Ayrıca muayene raporu hazırlanarak yazılı veya elektronik ortamda ilgililere iletilir.
(11) Ölçü aletlerinin, muayene ücreti muayene talebinde bulunanlara aittir. Muayene
sonucunda ölçü aletinin tamir ve ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya ölçü aletinin değiştirilmesi durumunda yapılacak işlemlerden ve giderlerden kullanıcı sorumludur.
(12) Ölçü aletlerinin ani ve şikâyet muayenelerinde Genel Müdürlük; gerekli görmesi
halinde üretici, ithalatçı, tamir ve ayar servisleri ile diğer kuruluşların veya servisin laboratuvar,
ekipman ve personelinden yararlanabilir.
İlk muayene
MADDE 7 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle
meydana getirilen ölçü aletinin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri
sonunda damgaları iptal olunan ölçü aletinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ölçü aletinin arızalanması sonucu kullanıcı tarafından tamir ettirilmesinden sonra yapılan muayenedir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü aletlerinin piyasaya arzından önceki ilk muayenesi ölçü aletine ait ilgili ekte aksine bir hüküm yoksa;
a) AB tip inceleme belgesi veya AB tasarım inceleme belgesine sahip olanlar için onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi tarafından,
b) Ulusal tip onay belgesine sahip olanlar için Bakanlıkça yetkilendirilmiş üreticisi
veya servis tarafından,
yapılır.
(3) Kullanımda olan ölçü aletlerinden muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu
tespit edilenler ile ölçü aletinin arızalanması sonucu kullanıcısı tarafından tamir ettirilen ölçü
aletlerinin muayenesi tip onay şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra servis tarafından
yapılır.
(4) Bu madde kapsamında servis tarafından yapılan muayene işlemlerine ilişkin ücretler
kullanıcı tarafından servise ödenir.
Periyodik muayene
MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere ölçü aletleri için servis
tarafından yapılan genel muayenedir.
(2) Ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri Ek-1’de belirtilmiştir. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl
esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl
olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır.
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(3) Ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatı periyodik muayene süresinin dolduğu
yılı takip eden yılın ocak ayının başından şubat ayının son gününe kadar servise başvurularak
yapılır. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş günü de yapılabilir. Ölçü aleti muayene ücretinin başvurudan önce yatırılmış olması gerekir. Muayene
ücretinin yatırılmaması durumunda müracaat geçersiz sayılır.
(4) Periyodik muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen ölçü aletlerine herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.
(5) Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, o ölçü aletinin kullanımda olduğunun tespit edilmesi halinde, damga
süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, Kanun hükümlerine göre Bakanlıkça gerekli
yaptırımlar uygulanır.
(6) Periyodik muayene ücreti kullanıcı tarafından servise ödenir.
Ani muayene
MADDE 9 – (1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri
lüzum veya ihbar üzerine ölçü aletinin bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir.
(2) Ani muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen ölçü aletlerine ayarı doğru
olmayan ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre Bakanlıkça gerekli yaptırımlar uygulanır.
(3) Ani muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen ölçü aletlerinin tamir ve
ayar ile muayene masrafları kullanıcı tarafından karşılanır.
Şikâyet muayenesi
MADDE 10 – (1) Şikâyet muayenesi, bir ölçü aletinin doğru çalışıp çalışmadığını tespit
etmek üzere, ölçü aletinin kullanıcısı veya diğer bir kimsenin müracaatı üzerine Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından yapılan muayenedir.
(2) Müracaat sahibi gerçek kişi ise adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri;
tüzel kişi ise firma adı, unvanı, adres bilgileri, MERSİS numarası ile birlikte şikâyete konu
ölçü aletinin kullanıldığı yerin adres bilgilerini içerecek şekilde şikâyetini ilgili il müdürlüğüne
yapar.
(3) Ölçü aletinin kullanıcısı dışında yapılan müracaat üzerine gerçekleştirilen şikâyet
muayenesi sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen ölçü aletlerine, ayarı doğru olmayan ölçü
aleti kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre Bakanlıkça gerekli yaptırımlar uygulanır.
(4) Maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile
aks kantarlarının şikâyet müracaatlarında, ölçü aletinin muayene sonucunun olumlu olması durumunda muayene ile ilgili giderler müracaat sahibi tarafından; olumsuz olması durumunda
ise kullanıcısı tarafından karşılanır. Bu durum muayene işlemleri öncesinde il müdürlüğü ta-
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rafından başvuru sahibine bildirilir. Şikâyet muayenesi hizmet bedeli, 8/2/1989 tarihli ve 20074
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde belirlenen muayene ve damgalama ücretinin iki katıdır.
Stok muayenesi
MADDE 11 – (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp
depo, atölye, imal veya satış yerlerinde yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok
halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.
(2) Ölçü aletlerinin stok muayenesi 8 inci maddeye göre yapılır.
(3) Stok muayenesinin yaptırılmasından ölçü aletini bulunduran sorumludur.
Geçici damgalama
MADDE 12 – (1) Geçici damgalama işlemleri 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
Servis tarafından kullanılacak damgalar
MADDE 13 – (1) Servis tarafından kullanılacak damgalar için Ölçü ve Ölçü Aletleri
Damga Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
Muayene ve damgalama ücreti
MADDE 14 – (1) Ölçü aletlerinin muayene ücreti, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak
Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça her yıl yeniden belirlenir.
Mücbir sebepler
MADDE 15 – (1) Ölçü aletinin periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz
konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel ve benzeri mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Servis Kriterleri, Sorumluluklar ve Denetim
Servis kriterleri
MADDE 16 – (1) Servisin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ölçü aletinin muayene
işlemlerini içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar kapsamında akredite edilmiş olması gerekir.
(2) Serviste, ölçü aletlerinin muayenesi için uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon ve ekipman bulundurulur. Bu etalon ve ekipmanların kalibrasyon süreleri en fazla 2 yıldır.
Söz konusu etalon ve ekipmanların kalibrasyonlarının akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılmış olması gerekir.
(3) Servis akreditasyon kapsamında yürüttüğü muayene hizmetlerinde yetkin personel
çalıştırır.
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(4) Serviste çalışacak personelin, anayasal düzene karşı işlenmiş suçlardan dolayı hüküm giymediğine, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûmiyetinin olmaması gerekir.
Servisin sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Servis, ölçü aletlerinin muayene işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirmekle yükümlüdür.
(2) Servis, muayeneleri anlık veri girişi yapılabilecek şekilde elektronik ortamda yapar
ve yapılan muayenelere ilişkin kayıtlar ile alınmış olunan muayene başvurularını elektronik
ortamda Bakanlığın veri tabanına anlık olarak aktaracak sistemi kurar. Servis bu bilgi ve belgeleri en az on yıl muhafaza eder.
(3) Servis, muayene başvurusu alınan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yıl
Kasım ayı sonuna kadar, ilk muayenelerini ise 20 gün içerisinde yapmak zorundadır.
(4) Servis, belgelendirilmesine esas olan akreditasyon belgelerini geçerlilik süreleri
dolmadan yenilemek zorundadır.
(5) Servis, Bakanlıkça belirlenen muayene ücret tarifesinden fazla ücret alamaz.
(6) Servis tarafından akreditasyon kapsamında çalıştırılan yetkin personele ilişkin bilgiler 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.
(7) Servis, bu Yönetmelik kapsamında yapılan her bir muayene işleminin hangi personel
tarafından yapıldığının izlenebilirliğini sağlar.
(8) Servis, muayene işlemleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma şartlarına ilişkin gerekli tedbirleri ilgili mevzuata uygun olarak almakla yükümlüdür.
(9) Muayeneyi yapan servis personelinin kusurundan kaynaklanan her türlü zarardan
servis sorumludur.
(10) Servis, denetimde bulunan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilgi
ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardımcı olmak ve doğru
beyanda bulunmakla yükümlüdür.
Denetim
MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için servisin faaliyetleri ile servise ait evrak ve kayıtları, kontrol ve
denetime yetkilidir.
(2) Yapılan denetimlerde servisin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir işlem yaptığının tespit edilmesi halinde, Kanun çerçevesinde işlem yapılır.
(3) Serviste görev yapacak personelin disiplinsiz ve/veya kifayetsiz olduğunun tespit
edilmesi durumunda Bakanlık servisten gerekli tedbirleri almasını ister.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kullanıcıların sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Ölçü aletlerinin, piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinden
kullanıcı sorumludur.
(2) Kullanıcılar ölçü aletlerinin ilk, periyodik ve stok muayenesi için zamanında başvuru
yapmak zorundadır.
(3) Ölçü aletlerinin muayeneleri sonrasında yapıştırılan muayene etiketi ve damgaların
korunmasından kullanıcı sorumludur.
(4) Kullanıcı ölçü aletine ilişkin muayene raporlarını talep edilmesi halinde ilgililere
sunulmak üzere muhafaza eder.
(5) Kullanıcılar ölçü aletinin doğru ayarlı çalışmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri
alır ve metrolojik açıdan açıkça kusurlu olan veya güvenli olmayan ölçü aletlerini kullanmazlar.
(6) Kullanıcılar muayene yapan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilgi
ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, muayenelere yardımcı olmakla yükümlüdür.
(7) Maksimum kapasitesi 10.000 kg ve üzeri olan otomatik olmayan tartı aletlerinin
AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde bağlı bulunduğu
il müdürlüğüne kullanıcısı tarafından bildirilmesi zorunludur.
(8) Kullanıcıların bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerine uymadığının tespit edilmesi halinde, Kanun çerçevesinde işlem yapılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl
süresince 16 ncı maddede belirtilen akreditasyon şartı aranmaz. Yürürlük tarihinden itibaren
en geç 2 yıl içerisinde servis akreditasyon işlemlerini tamamlar. Servis, akreditasyon işlemi tamamlanıncaya kadar çalıştıracağı personele muayene hizmetleri ile ilgili gerekli eğitimleri
verir ve yetkin personel çalıştırır.
(2) 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG)
ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlarının
periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla ilgili yükümlülerin, 2020 yılı şubat ayı sonuna
kadar servise başvurmaları zorunludur.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf
Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesi için Ek-2’de
belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.
(2) Başvurularda beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından
sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan durumlarda ise başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmesi istenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Başvuru, 5 inci madde kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgeleri ister; Ek-2’de belirtilen
ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır.
(2) Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirmede, bu Yönetmeliğin
ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından takograf servis hizmetleri onay belgesi ve talepte bulunulan kişilere yetki belgesi düzenlenir.
(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü,
tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular
tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Belgelerin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgelerin vize işlemleri için, üç yıllık süre bitmeden ilgili il müdürlüğüne belge numaraları beyan edilerek başvurulması ve üç yıllık vize süresi bitiminde belgelerin vizesinin yapılmış olması gerekir. Vize
işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Belgelerin vize başvurusu, il müdürlüğünce bu Yönetmelik şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla yerinde incelenerek
değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede yetkilendirmeye esas şart-
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ların sağlandığını gösteren belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır. Yerinde yapılan incelemeden
sonra yapılacak değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit
edilen belgelerin vize işlemi gerçekleştirilir. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.”
“(9) 5 inci madde uyarınca sunulan bilgi, beyan veya belgelerde değişiklik olması halinde servis tarafından bu değişiklik en geç bir ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Bu
değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri onay belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda
tekrar belge talebinde bulunanların başvuruları ilk başvuru esaslarına tabidir. Süresi içerisinde
bildirimde bulunanlar için değişiklik belgeler üzerinde düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğünce mevcut belgeler iptal edilerek yenileri düzenlenir. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet
sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Servis, servis hizmetinin verildiği kapalı alan ile servise gelen taşıtların izlenebileceği kapalı devre kamera sistemini kurar ve faal olarak kullanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(13) Servis, 8 inci maddenin on birinci fıkrası uyarınca kullanmakla yükümlü olduğu
kapalı devre kamera sistemine ait görüntülerin geriye dönük 28 günlük kısmını muhafaza eder
ve bu Yönetmelik kapsamında verdiği hizmetin denetimi sırasında denetçilerin incelemesine
sunmak üzere hazır bulundurur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmış ve Ek-4’ünün 1 inci maddesinin (d) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“5) Adaptör veya mekanik dönüştürücü kullanılmış ise marka ve seri numarası.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/2/2012
28204
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
130/5/2014
29015
217/11/2015
29535
314/5/2016
29712
410/6/2017
30092
58/11/2018
30589
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre
Muayene Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Servis hizmetleri onay belgesi için Ek-5’te belirtilen bilgiler beyan
edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.
(2) Başvurularda beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından
sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan durumlarda ise başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmesi istenir.
(3) Üreticiler, taksimetre tamir ve ayar servisleri, ilgili esnaf odaları ve onaylanmış kuruluşlar bu Yönetmelikte tanımlanan muayene servis hizmetlerini vermek üzere başvuruda bulunamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen muayene servis hizmetlerini vermek üzere yetkilendirilen
işyerleri; taksimetre tamir ve ayar servisi, ilgili esnaf odası veya onaylanmış kuruluş olarak
aynı anda hizmet veremez, üretici olamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Başvuru, 18 inci maddenin birinci fıkrasında istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır.
Servis hizmetleri onay belgesi için yerinde incelemede il müdürlüğü tarafından Ek-6’da verilen
rapor düzenlenir. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını
düzenleyeceği rapora ek olarak alır.
(2) Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirmede bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından taksimetre servis hizmetleri onay belgesi ve talepte bulunulan kişilere personel yetki belgesi düzenlenir.
(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü,
tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular, tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.
(4) Belgelerin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgelerin vize işlemleri için üç yıllık süre bitmeden ilgili il müdürlüğüne belge numaraları beyan edilerek başvurulması ve üç yıllık vize süresi bitiminde belgelerin vizesinin yapılmış olması gerekir. Vize
işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Belgelerin vize başvurusu, il müdürlüğünce bu Yönetmelik şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla yerinde incelenerek
değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede yetkilendirmeye esas şartların sağlandığını gösteren belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır. Yerinde yapılan incelemeden
sonra yapılacak değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit
edilen belgelerin vize işlemi gerçekleştirilir. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.
(5) 18 inci maddede belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde değişiklik olması halinde
muayene servisi tarafından bu değişiklik en geç bir ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri onay belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların başvuruları ilk başvuru esaslarına tabidir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için değişiklik belgeler üzerinde düzenleme gerektiriyor ise il
müdürlüğünce mevcut belgeler iptal edilerek yenileri düzenlenir. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-5/A, Ek-5/B,
Ek-7 ve Ek-8’i yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/9/2013
28754
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
130/11/2014
29191
215/5/2016
29713
319/2/2019
30691
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri
Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ve 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına
giren tartı aletleri ile diğer tartı aletlerini kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
“ç) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin
hesaplanmasında tartı aletlerinin damgalandığı yıl esas alınır ve tartı aletleri yıl içerisinde hangi
tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini
doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu
yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için
başvurulması gerekir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması durumunda müracaat sonraki
ilk işgününün mesai bitimine kadar yapılabilir.
b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin markası, modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle; bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilenler için il müdürlüklerine, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilenler için de Bakanlık
internet sitesinde yayımlanan formla yetkili muayene servislerine/grup merkezi belediye ölçüler
ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya
kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.
c) İl müdürlüklerine ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan
müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu bulunmalıdır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için
muayene ücreti servise ödenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yetkili Muayene Servisi Belgesi için Ek-2’de belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur. Başvuruda beyan edilen bilgiler, ilgili kurumların veri
tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan bilgiler olması halinde il müdürlüğü başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ister.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Başvurular, 14 üncü madde uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin
kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgelerin başvuru sahibince
imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olmak üzere alır.
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(2) Yapılan değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu
tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından yetkili muayene servisi belgesi ve personel yetki belgesi düzenlenir.
(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü,
tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular
tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Belgelerin vizesi için belge numaraları beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.
(4) İl müdürlüğü yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgelerin
başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olmak üzere alır.”
“(8) 14 üncü madde uyarınca belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde bir değişiklik olması
halinde ilgililer bu değişikliği on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirir. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde;
a) Değişiklik belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğü mevcut belgeleri iptal ederek yenilerini düzenler. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.
b) Değişiklik, bilgi mahiyetinde olup belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme
gerektirmiyor ise il müdürlüğü bu değişikliğe konu bilgi, beyan veya belgeleri muhafaza eder.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Yetkili muayene servisleri, muayenesini yapmış oldukları tartı aletlerine ilişkin bilgileri; Bakanlıkça sunulan veri tabanına en geç üç gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde
girer.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bakanlık veya il müdürlüğü, muayene hizmetlerinin yürütülmesinde bu Yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması için servislerin denetimini yapar.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Yetkili muayene servisleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları
o yıl için aldıkları tüm muayene başvurularına ait listeyi, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında
belirtilen periyodik muayene müracaat tarihi süresinin bitimini takip eden ilk işgünü mesai
saati bitimine kadar ilgili il müdürlüğüne Bakanlık e-hizmetler sistemi üzerinden bildirir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i yürürlükten kaldırılmış ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/9/2013
28755
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
122/5/2016
29719
230/12/2016
29934
310/6/2017
30092
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 72 nci maddesi, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başarı listesi: KPSSP93 ile Genel Müdürlükçe yapılan giriş sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan listeyi,
b) Bölge Müdürü: Orman Bölge Müdürünü,
c) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,
f) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan birimleri,
g) Hizmet bölgesi: 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin
Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen ve hizmet birimleri itibarıyla oluşturulan grubu,
ğ) Hizmet puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,
h) Giriş sınavı: Orman Muhafaza Memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere,
KPSS (B) grubu sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puan alan adaylar arasından yapılan sözlü ve uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,
ı) Koruma ekibi: Ormanların korunması ile ilgili olarak kuruluş, çalışma, usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ve orman muhafaza memurlarından oluşan; toplu koruma
ve hassas alanlar koruma ekipleri adı altında, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan
soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevi yapan ekibi,
i) KPSSP93: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 93’ü,
j) Müdürlük: Orman işletme müdürlüğünü,
k) Personel Dairesi Başkanlığı: Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,
l) Sınav Komisyonu: Orman muhafaza memuru alımı giriş sınavını yapan komisyon
veya komisyonları,
m) Sınav Kurulu: Orman muhafaza memuru alımı sınav kurulunu,
n) Standart kadro: Genel Müdürlük tarafından belirlenen kadro sayısını,
o) Şeflik: Orman işletme şefliğini,
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ö) Yer Değiştirme Kurulu: Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı
başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanı ve
Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 2 üye olmak üzere toplam
5 kişiden teşekkül eden kurulu,
p) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar
çerçevesinde atanmasını,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri ve hizmet birimlerinde azami
çalışılabilecek süreler
MADDE 7 – (1) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresi beş yıldır.
(2) Orman muhafaza memurları toplamda aynı şeflik bünyesinde beş yıldan fazla görev
yapamaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.
“Zorunlu çalışma süresinin doldurulması
MADDE 7/A – (1) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer
değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak
olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden
bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında
bırakılırlar. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi halinde tayin dönemi beklenmeksizin ilgili, idarenin uygun göreceği yere resen tayin edilir.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 7/B – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak
süreler aşağıda gösterilmiştir:
a) Yıllık, mazeret izinlerinin tamamı ve 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince
verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.
c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü
maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
(2) Görevin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.
a) Aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin tamamı.
Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
MADDE 7/C – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde
kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir veya talep etmesi halinde
görev yaptığı hizmet biriminde kalabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “tam teşekküllü resmi
sağlık kurumlarından” ibareleri “sağlık kurum ve kuruluşlarından” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel
Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürün belirleyeceği
diğer üyeler olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca, Genel Müdür tarafından
beş yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları
halinde yedek üyeler Sınav Kuruluna katılır.
(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü
öğrenim hariç öğrenim ve unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik
bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden
çıkartılır. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
(4) Sınav Kurulu; giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işleri
yürütür.
(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
(6) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Sınav Komisyonu ve görevleri
MADDE 10/A – (1) Sınav Komisyon veya Komisyonları Genel Müdürün onayı ile Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder.
(2) Sınav Komisyonunu teşkil eden üyeler, giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları
ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Komisyonu
üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(4) Sınav Kurulunun belirlemiş olduğu esaslara göre giriş sınavını yapar ve sonuçlandırır.
(5) Atamaya yetkili amire sunulmak üzere sonuçları Sınav Kuruluna bildirir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Giriş sınavı duyurusu
MADDE 11 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,
KPSSP93 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, il bazında olmak üzere atama yapılması
planlanan kadro sayısı, sınıfı, derecesi ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde
ilan olunur.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Giriş” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “uygulama” ibaresi “giriş”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Giriş sınavı başvuru ve değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen
adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Başvuru şekilleri sınav
ilanında belirtilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların başvurularındaki beyanları
esastır.
a) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan
herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranılan şartları
taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP93 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katını geçmemek üzere bir sıralamaya
tabi tutulur. Son aday ile eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte
giriş sınavına girmeye hak kazanır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adı, soyadı, sınava giriş yerleri, sınav
tarih ve saatleri Genel Müdürlüğün internet adresinden giriş sınavından en az on gün önce ilan
edilmek suretiyle duyurulur.
c) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri
halinde kendilerine teslim edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Giriş sınavı konuları
MADDE 14 – (1) Giriş sınavına katılan adaylar, sınav komisyonu tarafından;
a) Genel kültürü,
b) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
c) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,
ç) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
d) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,
e) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,
esas alınarak giriş sınavına tabi tutulur.
(2) Giriş sınavı; giriş sınavının sözlü bölümü için on, uygulamalı bölümü için doksan
olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir. Giriş sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Uygulama” ibareleri
“Giriş” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “uygulama” ibareleri “giriş” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Giriş sınavı sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Giriş sınavı sonuçlarına, ilanın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Sınav kurulu itirazları değerlendirerek beş iş günü içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) İlan edilen giriş sınavı sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanmasına
müteakip nihai başarı listesi ilan edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından” ibaresi “Sağlık kurum ve kuruluşlarından” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Göreve hazırlama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj
MADDE 19 – (1) İlk defa devlet memuru olarak ataması yapılan orman muhafaza memuru adayları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “özür”
ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak orman muhafaza
memuru kadrosu bulunan birimlerin listesi Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğün internet
adresinden ilan edilir.
(2) Zorunlu yer değiştirmeler bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla hesaplanan süreler dikkate alınarak her yılın Mart ayında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Şubat
aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını,
en geç Şubat ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler
Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün
uzatılabilir.”
“(5) İsteğe bağlı yer değiştirmeler Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Şubat ve Eylül aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle
birlikte istek formlarını, Mart dönemi yer değiştirmeler için Şubat, Ekim dönemi yer değiştirmeler için Eylül ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler
Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün
uzatılabilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.
“Mazeret durumuna dayalı yer değişikliği
MADDE 21/A – (1) Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeret halini oluşturur. İlgililerin talebi ile birlikte bu mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde;
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a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel mazeretlerine cevap verebilecek farklı
hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.
b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı
bölgelere atanabilir. Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin
üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.
(2) Genel Müdürlük, mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı
bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.
(3) Sağlık durumu nedeniyle mazeret haline dayanarak memurun yer değiştirme veya
yerinde kalma isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü
olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı
yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin veya yer değiştirmesinin söz
konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu mazeret haline dayanarak yerleri
değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun
devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları sağlık kurum ve kuruluşlarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.
(4) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Genel Müdürlük bünyesinde çalışıyor olması halinde, Genel
Müdürlüğün daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,
c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki
yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile
işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde
bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya
atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen
çalıştığına ya da (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Genel Müdürlüğe
ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan
belgenin de eklenmesi gerekir.
(5) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirmelerde;
a) Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin
bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare
makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi halinde can güvenliği mazeretine dayalı olarak yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumda memur aynı hizmet bölgesi içindeki başka
bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.
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b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli
makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet
bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması
halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.
(6) Mazeret durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalardan
sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olanlar, atama dönemine tabi değildir. Aile birliği
mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar ise hizmet aksamasına
mahal vermeyecek şekilde, bulunulan yerin hizmet özelliği, ilgili bölge ve birimlerin personel
ihtiyacı, kurumsal personel planlaması ve diğer hususlar ile ilgili birimlerin görüşleri de dikkate
alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye göre atama döneminde veya
atama dönemine tabi olmaksızın yapılabilir.
Hizmet gereği atama
MADDE 21/B – (1) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak tayin dönemi
gözetilmeksizin yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları
hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev
yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması
yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri
daha sonra tamamlattırılır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirmesine
ilişkin iş ve işlemler, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Sözleşmeli orman muhafaza memuru
EK MADDE 1 – (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilecek orman muhafaza memurları bu Yönetmelikteki sınava ilişkin hükümlere tabidir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/9/2014

29125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/10/2017

30197
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ
KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/3/2003 tarihli ve 25052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Dışı
Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:
İSTANBUL ALTIN BORSASI BÜTÇE, MUHASEBE VE ALIM SATIM
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2006 tarihli ve 26379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:
İSTANBUL ALTIN BORSASI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/3/2009 tarihli ve 27186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:
İSTANBUL ALTIN BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
SAĞIRLARIN, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLERİN YAYIN HİZMETLERİNE
ERİŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağırların, işitme ve görme engelli bireylerin
yayın hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yargı yetkisi altındaki ulusal karasal televizyon yayın lisansına veya geçici yayın hakkına sahip ulusal karasal
özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun sunduğu
televizyon yayın hizmetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ve 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akşam kuşağı: 18:00-00:00 saat aralığında kalan zaman dilimini,
b) Ana haber bülteni: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, güncel toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve gelişmelerin, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere, düzenli olarak 18:00-22:00 saat aralığında yayınlanan ve yayın süresi otuz dakikadan
uzun olan haber bültenlerini,
c) Ayrıntılı altyazı: Sağırların ve işitme engellilerin, programlardaki tüm işitsel unsurlara
erişimini sağlamak için işitsel unsurların izleyicinin erişimine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini gerektiren bir çeviri türünü,
ç) Dizi filmler: Birden çok bölüm halinde yayınlanan, tavır, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan aynı konunun veya birbirini izleyen konular bütünlüğünün işlendiği drama
program türünü,
d) Engelli dostu program: Sağırların, görme ve işitme engellilerin yayın hizmetlerine
erişebilmesi amacıyla hazırlanan, ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinden en az biri ile yayınlanan programı,
e) Görme engelli: Programların görsel unsurlarına kısmen veya tamamen erişimi olmayan bireyleri,
f) Güncel piyasa ve döviz durum ekranı: Ekonomiye dair bilgilerin aktarıldığı, para ve
sermaye piyasası işlemlerinin ve bu piyasalarda kullanılan araçların değişimlerinin sunulduğu
kısa bilgi ekranını,
g) Hafta: Pazartesi gününden pazar gününe kadar olan yedi günlük zaman dilimini,
ğ) Hava ve yol durum ekranı: İzleyici kitlesinin bilgilenmesi ve önlem alması amacıyla
hava sıcaklık tahminlerinin, rüzgâr hızı ve yönü, denizlerdeki sıcaklık ve nem oranı bilgilerinin
verildiği; yol durumu ile ilgili alınan verilere göre çalışma yapılan ve kapatılan yolların bilgilerinin yer aldığı ekranı,
h) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında
kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
ı) İşaret dili: Duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla el ve vücut
hareketleri ile mimikler kullanılarak oluşturulan görsel dili,
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i) İşitme engelli: Programların işitsel unsurlarına kısmen veya tamamen erişimi olmayan
bireyleri,
j) Kamu spotları: Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı
olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları,
k) Koruyucu sembol: Yayın hizmetinin içeriği hakkında izleyicilerin bilgilendirilmesi
amacıyla medya hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılan ortak sembolleri,
l) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine
karar veren tüzel kişiyi,
m) Program: Bir medya hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan bir yayın akış çizelgesi
veya katalog içinde yer alan bir dizi görsel ve/veya işitsel unsurun oluşturduğu tek bir bütünü,
n) Program tanıtımı: Medya hizmet sağlayıcının, izlenmesini veya dinlenmesini teşvik
etmek amacıyla kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve saatini
duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türünü,
o) Sağır: İşitmeyen ve sağır toplumun kültürünü taşıyan, ana dil olarak işaret dilini kullanan ve dolayısıyla programların işitsel unsurlarına hiçbir erişimi olmayan bireyleri,
ö) Seslendirme: Program içeriğinin görsel olarak yayınlanmasının yanında sesli olarak
anlatılmasını,
p) Sesli betimleme: Programlarda, diyaloglar haricindeki bölümleri dolduran bir dış sesin, olayın geçtiği mekânı, zamanı, karakterleri, sessiz gelişen olayları ve benzerini betimleyerek, görünüm ve duyguları anlatmasından oluşan bir çeviri türünü,
r) Skor durum ekranı: Dünyada ve Türkiye’de yapılan spor müsabakalarının toplu sonuçlarının kısaca aktarıldığı bilgi ekranını,
s) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
ş) Yeşil perde veya mavi ekran: Yeşil perde veya mavi ekran (Green box/Blue screen)
yöntemiyle iki görüntüyü birbirinin üzerine oturtma tekniğini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine
Erişimine İlişkin Usul ve Esaslar
Engelli dostu programlar
MADDE 5 – (1) Sağırların, işitme ve görme engellilerin yayın hizmetlerine erişimini
sağlamak amacıyla engelli dostu programların yayın süresi, medya hizmet sağlayıcının aylık
yayın süresi toplamının;
a) En az yüzde onuna altı ay içinde,
b) En az yüzde beşi ayrıntılı altyazı, en az yüzde beşi işaret dili, en az yüzde beşi sesli
betimleme çeviri türlerinde olmak üzere yüzde yirmi beşine iki yıl içinde,
c) En az yüzde onu ayrıntılı altyazı, en az yüzde onu işaret dili, en az yüzde onu sesli
betimleme çeviri türlerinde olmak üzere yüzde kırkına beş yıl içinde,
ulaşmak zorundadır.
(2) Ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinin üçünün birlikte aynı
engelli dostu programda kullanılması durumunda; biri sesli betimleme olmak üzere, iki çeviri
türünün birlikte aynı engelli dostu programda kullanılması durumunda, her bir çeviri türünün
süresi ayrı değerlendirilir.
(3) Ana haber bültenleri hariç olmak üzere haftada en az iki akşam kuşağı programının,
ilk yayınlarında ya da ilk yayınlarını takiben bir hafta içinde engelli dostu program olarak yayınlanması zorunludur.
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(4) 02:00-06:00 saatleri arasında yayınlanan engelli dostu programlar, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(5) Ana haber bültenleri hariç olmak üzere engelli dostu programların yayınlanacakları
gün ve saat ile ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinden hangisi ile yayınlanacağı yayın tarihinden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulur. Program tanıtımlarında,
engelli dostu programda yayınlanacak çeviri türü bilgisinin bulunması zorunludur.
(6) Engelli dostu program olarak yayınlanan dizi filmlerin, devam eden bölümlerinin
de engelli dostu program olarak yayınlanması zorunludur.
(7) Engelli dostu programların başında, sonunda ya da bölüm aralarında yayınlanan ticari iletişim, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranlara ulaşılmasının hesaplanmasında
dikkate alınmaz.
(8) Engelli dostu programların yayınlanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler usule
uygun olarak doldurulmuş Ek-1’de yer alan form ile her ayı takip eden on gün içinde Üst Kurulun izlemeburo@rtuk.gov.tr internet adresine elektronik posta ile gönderilir.
Haberlere erişim
MADDE 6 – (1) İfade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması amacıyla medya hizmet
sağlayıcıların;
a) Ana haber bültenlerinden birini günlük olarak işaret dili ile yayınlaması,
b) Hava ve yol durum ekranlarını seslendirmesi,
c) Güncel piyasa ve döviz durum ekranlarını seslendirmesi,
ç) Skor durum ekranlarını seslendirmesi,
zorunludur.
(2) İşaret dili ve/veya ayrıntılı altyazı ve/veya sesli betimleme çeviri türleri kullanılsa
dahi ana haber bültenleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Üst Kurula bildirdiği en az üç
kanalında, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yayın yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İşaret dilinin yayın ölçüleri
MADDE 8 – (1) İşaret dilinin programlarda kullanımında; işaret dili çevirmenine yeşil
perde veya mavi ekran uygulaması ile ekranın en az sekizde biri ölçülerinde yer verilmesi, çevirmenin bel plan görüntüsünün ekrana getirilmesi zorunludur.
Kamu spotu başvuruları
MADDE 9 – (1) Kamu spotlarında ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri
türlerinden en az birinin bulunması gerekmektedir. Bu çeviri türlerinden herhangi birini bulundurmayan kamu spotu başvuruları Üst Kurulca reddedilebilir.
(2) İşaret dili ve/veya ayrıntılı altyazı ve/veya sesli betimleme çeviri türleri kullanılsa
dahi, kamu spotları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Koruyucu sembol sistemi
MADDE 10 – (1) Koruyucu Sembol Sisteminde kullanılan sembollerin seslendirilmesi
zorunludur.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yayımından üç
ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/11/2011
28103
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/4/2014
28961
26/6/2014
29022
312/8/2015
29443
427/3/2018
30373

—— • ——
TEBLİĞLER

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE
DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ VIII, NO: 51)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
(SERİ VIII, NO: 79)
MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri VIII, No: 51)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
ve 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması
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ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna
bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları;
1) Derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda
ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.
2) Ticaretle uğraşamazlar (derecelendirme kuruluşunda herhangi bir unvanla görev almayan ortaklar hariç).
3) Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime
tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.
4) Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamazlar.
d) Derecelendirme kuruluşları, sermayelerinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak %10
veya daha fazla paya sahip tüzel kişi ortakları ile bunların bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime
tabi teşebbüsleri ve iştiraklerine derecelendirme hizmeti veremezler. İşbu fıkrada yer alan kısıtlara tabi olmadan, 6741 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi
ile Türkiye Varlık Fonunun doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortak olduğu derecelendirme kuruluşları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki
işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere derecelendirme hizmeti verebilir.”
“(4) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
ve 6741 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık
Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki
işletmeler hariç olmak üzere, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörleri,
derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve
ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteri ile ticari ilişkide bulunamazlar ve müşterinin yönetim kademelerinde yönetsel ve/veya idari
yetkiye sahip bir unvanla görev alamazlar.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
ve 6741 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık
Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki
işletmeler hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ile tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri veya
derecelendirme kuruluşları tarafından;
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1) Derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin
veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması.
2) Müşteriyle, müşterinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarıyla ya da müşterinin
yönetim, denetim ve/veya sermaye bakımlarından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş
olduğunun belirlenmiş olması.
3) Müşteride veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü
veya yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev
alınması.
4) Müşteri veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek
yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, müşteri ve müşterinin hakim ortakları ile bağlı ortaklıkları ve müşterek
yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen veya garanti edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alınıp satılması.
5) Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ve/veya değerleme faaliyeti kapsamında
hizmet verilmiş olması.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/7/2007
26580
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234-

15/4/2010
29/8/2013
19/9/2018
30/5/2019

27553
28750
30540
30789

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET
ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 90)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 6/4/2007 tarihli ve 26485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden:

8784

—— • ——
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8783
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8781

—— • ——
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8782
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

8855

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8854
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8785

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

8786

11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8789
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İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

8787

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

8788

Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8792
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama Araştırma
Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı kartlı geçiş sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
malzeme listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, malzeme listesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18.10.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları daha sonra bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8689/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Güllük Şemsettin Vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesinde
bulunan, tapunun (5743) Ada, (9) Parsellerinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların üzerine
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 253/235 sayılı Kararında
belirtilen şartlar çerçevesinde olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi
gereği kapalı teklif usulü Kat Karşılığı ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ

Kayseri

İLÇESİ
MAHALLESİ
SOKAK

Melikgazi
Köşkdağı

CİNSİ

Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ

1.411,79 m2

PAFTA NO.

-

ADA NO.

5743

PARSEL NO.

9

VAKIFLAR
MECLİSİ KARAR
TARİH VE SAYISI

05.08.2019-253/235

İHALE USULÜ
İŞİN NEVİ VE
NİTELİĞİ
İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİH VE
SAATİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif
usulü
Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz(lar), Vakıflar Genel
Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 05.08.2019 tarihli ve 253/235 sayılı
yazısına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale işidir.
6.657.786,60 TL(altımilyonaltıyüzelliyedibinyediyüzseksenaltıTürk Lirası
altmış Kuruş )'dır. İnşaat Maliyeti
199.735,00 TL (yüzdoksandokuzbinyediyüzotuzbeşTL)
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)
23.10.2019-14:00

I- Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesinde bulunan , Mülkiyeti Mazbut
Güllük Şemsettin Vakfına ait, 5743 ada 9 parsel sayılı 1.411,79 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı
taşınmazın,
1 - Mimari projeye göre yapılacak olan binadan en az 1. kat 1 ve 2 nolu bağımsız
bölümler, 3. kat 5 ve 6 nolu bağımsız bölümler, 5. kat 9 ve 10 nolu bağımsız bölümler, 7. kat 13 ve
14 nolu bağımsız bölümler, 8. kat 15 nolu bağımsız bölüm, 9. Kat 17 ve 18 nolu bağımsız
bölümler olmak üzere toplam 11 adet daire ve zemin katta bulunan 22 nolu dükkan-2 vasıflı
bağımsız bölüme ilave olarak 59.500,00 TL nakit paranın vakıf adına alınması,
2 - Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden
itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda bütün tedbirlerin yüklenici tarafından
alınması, ifraz-tevhit terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve
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kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın
yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenlerde olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait
masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması,
3 - 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde
gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi,
terk oranının %45’in üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması görmesi girmesi
halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak idaremize ödenmesi,
4 - İmar durum değişikliği veya herhangi bir nedenle avan projede iyileştirme olması
halinde ihale oranında vakfa yansıtılması,
5 - İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esas
projede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo, bağımsız bölüm vb.
paylaşıma konu alanların ortaya çıkması ve projede değişiklik olması halinde; ‘Yeniden
Değerlendirme Ekspertiz Raporu’ ile tüm bağımsız bölümlerin piyasa değerleri yeniden
belirlenerek ortaya çıkan ilave bölümler ihale/sözleşme oranında paylaşılması,
II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4
Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının
zemin katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde
görülebilir. İhale Dokümanı 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
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c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması
gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si
değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
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i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım
ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
XII - İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup
detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi
gerekmektedir.
TEL
: 0(352) 222 66 40 Dahili: 7305-7300
FAKS
: 0(352) 231 05 87
E-MAİL :kayseri@vgm.gov.tr.
İLAN OLUNUR
8717/1-1
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11 KALEM HİZMET DIŞI MUTELİF KULLANILMIŞ LABORATUVAR
MALZEMESİ YEDEĞİ SATILACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Aşağıda müfredatı yazılı olan 11 Kalem Hizmet Dışı Muhtelif Kullanılmış Laboratuvar
yedeği şartnamesi esasları dâhilinde açık ihale usulü teklif alınmak suretiyle satılacaktır.
1. İdarenin
a) Adresi

: ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk cd. No.111
45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu yedeklerin:
3.
Teslim
İhalenin niteliği-türü

Dosya No

İhale tarihi-saati

Şartı

2019-1356

31.10.2019 - 14.00

30 Gün

Hizmet Dışı 11 Kalem Muhtelif Kullanılmış
Laboratuvar Yedekleri Malzeme Satışı

4. İhalenin Yapılacağı yer: ELİ İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA
5. İhale dokümanı; ELİ İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk cd. No.111

45500

Soma / MANİSA, adresinde görülebilir ve 200,00TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
6. Teklif 2.Maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar ELİ İşletmesi Müdürlüğü
Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
9. İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlarla tabi değildir.
10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
11. Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.

8719/1-1
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2 ADET YERALTI EXPROOF TRAFO SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

8808/1-1
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23 ADET İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNALARI
KİRALAMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale Kayıt No
: 2019/503492
1 - İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0312 207 27 14 FAX: 0312 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@tp.gov.tr
2 - İhale konusu malın;
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü Üretim
Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü ile
Mühendislik Müdürlüğü birimlerinin bünyesinde
çalıştırılmak üzere 23 adet İş Makinası Kiralama
Hizmet Alımı İşidir.
Kiralanacak iş makinaların cinsi ve özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1

2

Sürücülü 6 adet Backhoe Loader (Beko Loder) İş Makineleri;
Çalışma Yerleri;
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Batı Raman sahaları bünyesinde 1 adet Beko
Loder çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Raman sahaları bünyesinde 1 adet Beko Loder
çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Garzan sahası ve Garzan sahasına bağlı sahalar
ve yeni oluşacak üretim sahaları bünyesinde 1 adet Beko Loder çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır sahaları bünyesinde 2 adet Beko
Loder çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Nusaybin sahaları bünyesinde 1 adet Beko Loder
çalışacaktır.
Backhoe Loader (Beko Loder) İş Makinelerinin özellikleri;
- Motor azami Gücü; en az 90 HP,
- İş makinası 4CX tipi olacak,
- Ön ve Arka Lastik ebatları 16.9/14-28, olacak,
- Yükleyici kısmının tam yükseklikte kaldırma ağırlığı en az 3.000 KG olacak,
- İş makinasının 40 cm lik ikinci kovası ve kırıcısı gibi ek donanımları olacaktır.
Sürücülü 6 adet 7 ton kaldırma kapasiteli Forklift İş makinesi;
Çalışma Yerleri;
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Batı Raman sahası bünyesinde 1 adet Forklift
çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır sahaları bünyesinde 1 adet Forklift
çalışacaktır.
- İdarenin Mühendislik Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Forklift çalışacaktır.
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- İdarenin Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü bünyesinde 3 adet Forklift çalışacaktır.
Forklift İş makinesinin özelikleri;
- Kaldırma yüksekliği minimum 4.000 mm,
- Çatal boyu minimum 1.600 mm
- İki çatal aralığı minimum 2.450 mm olacak,
- Forkliftler Side shifter (sağa-sola çatal kaydırma ataşmanı) özelliğine sahip olacaktır.
Sürücülü 3 adet 3,5 ton kaldırma kapasiteli Forklift İş makinesi;

3

4

5

Çalışma Yerleri;
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Garzan sahası bünyesinde 1 adet Forklift
çalışacaktır.
- İdarenin Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü bünyesinde 2 Forklift çalışacaktır.
Forklift İş makinesinin özelikleri;
- Kaldırma yüksekliği minimum 3.000 mm,
- Çatal boyu minimum 1.100 mm,
- İki çatal aralığı minimum 1.200 mm olacak,ForkliftlerSide shifter (sağa-sola çatal
kaydırma ataşmanı) özelliğine sahip olacaktır.
Sürücülü ve sürücü Yardımcılı 5 adet 30 ton ve üstü kaldırma kapasiteli Kamyon
(Hidrolik Bomlu Saç Kasa Vinç) İş Makinesi; PRO 624 YHT TIPI 12500 Kg net
ağırlıklı
Çalışma Yerleri;
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Batı Raman sahaları bünyesinde 1 adet vinç
çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Raman sahaları bünyesinde 1 adet vinç
çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Garzan sahası ve Garzan sahasına bağlı sahalar
ve yeni oluşacak üretim sahaları bünyesinde 1 adet vinç çalışacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır sahaları bünyesinde 2 adet vinç
çalışacaktır.
5 adet 30 ton ve üstü kaldırma kapasiteli Kamyon (Hidrolik Bomlu Saç Kasa Vinç) İş
Makinesi özellikleri;
- Kaldırma kapasitesi en az 30 ton olacak,
- Vinç bomu tam katlanır tip olacak ve aynı zamanda yük taşıması yapabilecek
Sürücülü ve sürücü Yardımcılı 3 adet 7 ton ve üstü kaldırma kapasiteli Yüklet İş
Makinası;
Çalışma Yerleri;
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Screw Atölyesine bağlı olarak çalışacak,
atölyeden sahalara gerekli malzemelerin indirme kaldırma işi ile sevkiyatını
yapacaktır.
- İdarenin Üretim Müdürlüğüne bağlı Garzan sahasına bağlı olarak çalışacak, Garzan
Kamp Şefliği yerleşkesinden diğer sahalara gerekli malzemelerin indirme kaldırma işi
ile sevkiyatını yapacaktır.
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- İdarenin Üretim Müdürlüğü’ne bağlı Batı Raman sahasına bağlı olarak çalışacak
malzeme indirme, kaldırma ve sevkiyatında kullanılacaktır.
Sürücülü ve sürücü Yardımcılı 3 adet 7 ton ve üstü kaldırma kapasiteli Yüklet İş
Makinası ÖZELLİKLERİ;
- Kaldırma kapasitesi en az 7 ton olacak
- Yüklet iş makinasının şase uzunluğu en az 6 metre olacaktır.
- Vinç bomu tam katlanır tip olacak ve aynı zamanda yük taşıması yapabilecek
Ayrıca; Beko Loder hariç Operatörlü İş Makinelerinin tümü en az 2010 model ve üstü
olacak, Beko Loderler ise en az 2011 model ve üstü olacaktır.
Tüm İş Makinaları 2 yıllık dönem için kiralanacaktır.
b) Yapılacağı Yer: Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü,
Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü ile Mühendislik Müdürlüğü birimlerinin bünyesinde.
c) İşin süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 24 (Yirmidört) AY’dır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530 Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire
Başkanlığı Yeni İhale Salonu
b) Tarihi ve saati: 30/10/2019 - Saat 14.30
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı
görülmüştür” kaydı bulunacaktır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile eposta adresi;
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya
benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edecektir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer
ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir.
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının
%30’undan az olamaz.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış her türlü
bakım onarım hizmet işi ve/veya her türlü karayolu malzeme taşıma işi benzer iş olarak
değerlendirilecektir.
5 - İhale dokümanı;
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı,
6. Kat 617 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 210,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası
T.P.A.O.
Bürosu
TL.
için
Hesap
No:
00158007290224965
(IBAN
NO:
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)
6 - Teklifler, 30/10/2019 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
YENİ İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
8838/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:

8866/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

8829/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

8830/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

8827/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

8828/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:

8814/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:

8832/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:

8834/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
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Sağlık Bakanlığından:

8836/1-1
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından:

8815/1-1
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

8816/1-1
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 50/d
maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi

İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihtir.

Başvuru Değerlendirme ve
Sınav Takvimi

Son Başvuru Tarihi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi
ve Sonuç Açıklama Tarihi Üniversitemizin www.tau.edu.tr
Adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta yolu ile

Başvuru Adresi

Türk-Alman Üniversitesi Fakülteler Binası (Mühendislik
Fakültesi/Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Fen
Fakültesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Şahinkaya Caddesi
No: 86, 34820 Beykoz/İSTANBUL adresine yapılabilecektir.

Sonuçların Açıklanacağı
Adres

www.tau.edu.tr

SIRA
NO

KADRO
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVANI

ARANILAN
ADET

NİTELİK

YABANCI DİL

Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik
Enerji Bilimi
1

Fen

ve
Teknolojileri

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
Enerji Planlaması

Araştırma

ve Yönetimi

Görevlisi

1

Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisliği Bölümlerinden birinden

Almanca

lisans mezunu olmak ve Enerji Bilimi ve
Teknolojileri Bölümü ile ilişkili bir programda
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik

Enerji Bilimi
2

Fen

ve
Teknolojileri

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
Konvansiyonel

Araştırma

Enerji

Görevlisi

1

Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisliği Bölümlerinden birinden

Almanca

lisans mezunu olmak ve Enerji Bilimi ve
Teknolojileri Bölümü ile ilişkili bir programda
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,

Malzeme
3

Fen

Bilimi ve
Teknolojileri

Polimer

Araştırma
Görevlisi

1

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Almanca veya
veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan
birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

İngilizce

Sayfa : 98

11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

RESMÎ GAZETE

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya

4

Fen

Moleküler
Biyoteknoloji

Enzim ve
Mikrobiyal
Biyoteknoloji

Biyomühendislik lisans mezunu olmak ve
Araştırma
Görevlisi

1

Moleküler Tıp, Tıbbı Biyoloji, Biyokimya, Almanca veya
Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoteknoloji veya

İngilizce

Biyomühendislik Anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya
Biyomühendislik lisans mezunu olmak ve

5

Fen

Moleküler
Biyoteknoloji

Moleküler Biyoloji

Araştırma
Görevlisi

1

Moleküler Tıp, Tıbbı Biyoloji, Biyokimya, Almanca veya
Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoteknoloji veya

İngilizce

Biyomühendislik Anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya
Biyomühendislik lisans mezunu olmak ve
6

Fen

Moleküler
Biyoteknoloji

Mikrobiyoloji

Araştırma
Görevlisi

1

Moleküler Tıp, Tıbbı Biyoloji, Biyokimya, Almanca veya
Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoteknoloji veya

İngilizce

Biyomühendislik Anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Medya ve İletişim, Alman Dili ve Edebiyatı,
Kültür ve
7

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Antropoloji,

Kültür ve

Sosyal

İletişim

Bilimler

Bilimleri

Kültür Bilimleri

Araştırma
Görevlisi

1

Dilbilim, Sosyoloji, Kültürel Çalışmalar lisans
programlarından birinden mezun olmak ve

Almanca

Kültürel Çalışmalar alanında lisansüstü eğitimi
yapıyor olmak

8

9

10

Mühendislik

Mühendislik

Mühendislik

Bilgisayar

Bilgisayar

Araştırma

Mühendisliği

Donanımı

Görevlisi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Elektrik-

Elektromanyetik

Elektronik

Alanlar ve

Mühendisliği Mikrodalga Tekniği

Mühendislik

Elektronik

Telekomünikasyon

Mühendisliği

12

Mühendislik

İnşaat
Mühendisliği

Görevlisi

olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu

1

olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
Mühendislik

Araştırma
Görevlisi

1

Fakültesi

İngilizce veya
Almanca

İngilizce veya
Almanca

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İngilizce veya
Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Anabilim

Almanca

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Mühendislik

Elektrik11

Araştırma

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
1

Araştırma
Görevlisi

1

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İngilizce veya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında

Almanca

tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Geoteknik

Araştırma
Görevlisi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu
1

olmak,

İnşaat

Mühendisliğinde

Geoteknik

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İngilizce veya
Almanca
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Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği
veya İşletme Mühendisliği Bölümlerinin birinden
13

Mühendislik

Endüstri

Yöneylem

Araştırma

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

1

lisans mezunu olmak ve Yöneylem Araştırma, İngilizce veya
Endüstri

Mühendisliği-Yöneylem

Araştırma

Almanca

veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14
15
16
17
18

İktisadi Ve
İdari Bilimler
İktisadi Ve
İdari Bilimler
İktisadi Ve
İdari Bilimler
İktisadi Ve
İdari Bilimler
İktisadi Ve
İdari Bilimler

İktisat
İktisat
İşletme
İşletme
İşletme

İktisat Teorisi Ve

Araştırma

Politikası

Görevlisi

Uluslararası İktisat

Araştırma
Görevlisi

Üretim Yönetimi ve Araştırma
Pazarlama

Görevlisi

Yönetim ve

Araştırma

Organizasyon

Görevlisi

Sayısal Yöntemler

Araştırma
Görevlisi

1
1
1
1
1

İktisat veya ilgili anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İktisat veya ilgili anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

19

İktisadi Ve
İdari Bilimler

ve
Uluslararası

lisans yapıyor olmak.
İşletme veya Yönetim alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

Araştırma
Görevlisi

1

yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından
birinden lisans derecesini almış olmak, bu
alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya

İlişkiler

doktora yapıyor olmak.
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası
Siyaset Bilimi
20

İktisadi Ve
İdari Bilimler

ve
Uluslararası
İlişkiler

İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları

Araştırma
Görevlisi

1

Almanca
Almanca

Sayısal Yöntemler alanında tezli yüksek lisans İngilizce veya

İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları

Almanca

İşletme veya pazarlama alanında tezli yüksek İngilizce veya

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası
Siyaset Bilimi

Almanca

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından
birinden lisans derecesini almış olmak, bu
alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.

Almanca
Yüksek lisans
öğrencileri
Almanca veya
İngilizce,
doktora
öğrencileri için
Almanca
Yüksek lisans
öğrencileri
Almanca veya
İngilizce,
doktora
öğrencileri için
Almanca

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda,
tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda
ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
- İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak Almanca veya İngilizce bildiklerini
belgelemeleri istenilmektedir.
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
Ancak, Araştırma Görevlisi ilanlarına başvuran ve İngilizce dil belgesi sunan adaylar için ilgili
Senato kararı gereği yabancı dil puanının 80 olması gerekmektedir.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı
sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.
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MUAFİYET:
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.
Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İSTENİLEN BELGELER:
1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Öğrenim Belgeleri ve transkript
5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından
onaylanmış denklik belgeleri
6-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce: en az 80)(Almanca: en az 50)
7-Ales Belgesi (en az 70)
8-2 adet fotoğraf
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine
getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde
birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan
ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Mühendislik Fakültesi :
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: muhendislik@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 31 09 - 0216 333 31 04
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi:
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: ksbf@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 33 55 - 0216 333 33 50
Fen Fakültesi:
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: ff@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 31 46 - 0216 333 31 44
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: iibf@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 06 - 0216 333 31 04
8652/1-1
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 31.
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi

İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihtir.

Başvuru Değerlendirme ve Sınav
Takvimi

Son Başvuru Tarihi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş
Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi Üniversitemizin
www.tau.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta yolu ile
Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Başvuru Adresi

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:86, 34820 Beykoz/
İSTANBUL adresine yapılabilecektir.

Sonuçların Açıklanacağı Adres

SIRA
NO

BİRİMİ

Rektörlük (Basın ve Halkla
1

İlişkiler Koordinatörlüğünde
görevlendirilmek üzere)

KADRO
ÜNVANI

www.tau.edu.tr
ARANILAN
ADET

Öğretim
Görevlisi

NİTELİK

YABANCI
DİL

İletişim veya Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun
1

olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

Almanca /
İngilizce

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten
en az 70 puan almış olmak gerekir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav sonucunun
Üniversitemiz Senato kararı gereği yabancı dil puanının en az 80 veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
- İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak ALMANCA ya da İNGİLİZCE
bildiklerini belgelemeleri istenilmektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
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4-Öğrenim Belgeleri ve transkript
5-Yabancı

ülkelerden

alınmış

diplomaların

Üniversitelerarası

Kurul

tarafından

onaylanmış denklik belgeleri
6-Yabancı Dil Belgesi (en az 80)
7-Ales Belgesi (en az 70)
8-2 adet fotoğraf
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine
getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin
asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan
ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü):
Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No: 86, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: basin@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 30 48 - 0216 333 30 49
8653/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Zeytin Dalı Kültür ve Dayanışma Vakfı.
VAKFEDENLER: Nurullah Çevik.
VAKFIN İKAMETGÂHI: Hatay.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:
Reyhanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2019 tarihli tashih şerhli ile aynı mahkemenin
14.05.2019 tarihli ve E:2019/44, K:2019/236 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: İnsani ve manevi değerler ışığında iyi yetişmiş, ilim, edep ve ahlak
sahibi, donanımlı, duyarlı, yetkinliği ve etkinliği ile kendisine, insanlığa ve çevreye değer katan,
yaratandan ötürü yaratılanı seven… bir nesil yetiştirmek,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer
amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL(AtmışbinTürkLirası) Nakit.
YÖNETİM KURULU: Nurullah Çevik, Halit Demiral, Ahmad Alboulad.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
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11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına
2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri
alınacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ
FAKÜLTE/YO

BÖLÜM

ADET

UNVAN

UZMANLIK ALANI

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

1

Doç. Dr.

Genel Türk Tarihi alanında Doçentliğini
almış olmak, İslamiyet Öncesi Uygur
Tarihi ve Kültürü hakkında uzmanlaşmış
olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme İngilizce

1

Dr.Öğr.Üy.

Doktorasını İşletme Yönetimi alanında
yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

Prof.Dr.

Mikroişlemci ve/veya kontrol alanında
ve/veya Haberleşme ve/veya işaret
işleme alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Dr.Öğr.Üy.

Robotik alanında uzmanlaşmış.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

2

Prof.Dr.

Bilgisayar bilimleri alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Bilgisayar yazılımı alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Bilgisayar donanımı alanında uzman
olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Prof.Dr.

Endüstri mühendisliği bölümü mezunu
olup doktorasını aynı alanda yapmış
olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

Prof. Dr.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik - Tıp Fakültesi
Mezunu

Hemşirelik YO

Hemşirelik

1

Prof.Dr.

Hemşirelik

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

1

Prof. Dr.

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği alanlarında doktorasını yapmış
olmak.

Beden Eğitimi ve Spor YO

Spor Yöneticiliği

1

Prof.Dr

Spor Yöneticiliği veya Ekonomisi
konusunda uzman olmak.

Beden Eğitimi ve Spor YO

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

1

Prof.Dr.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında
Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor YO

Rekreasyon

1

Doç.Dr.

Rekreasyonu alanında uzmanlaşmış.

Konservatuvar

Tiyatro

1

Prof.

Sahne sanatları alanında uzmanlaşmış.

İlan Tarihi
: 11.10.2019
İlan Bitiş Tarihi : 05.11.2019
Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler
Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
Nüfus Cüzdanı Sureti
1 Adet Fotoğraf
Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca
denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.
Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.
(Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu - İST - Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)
8770/1/1-1
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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı
kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim
elemanları alınacaktır.
ÖĞRETİM ELEMANI
FAKÜLTE/YO

Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık
Fakültesi

BÖLÜM

ADET

UNVAN
Lisans

Endüstri
Ürünleri

1

Öğr. Gör.

Tasarımı

öğrenimini

Tasarımı

Endüstri

alanında,

öğrenimini

İç

YDS

Puan

Puan

Şartı

Şartı

Yüksek
1

Öğr. Gör.

Tasarımı

Lisans

BAŞVURU
YERİ

Ürünleri

Mimarlık

Lisans

Fakültesi -

Yüksek

Mimarlık

ALES

alanında

70

50

tamamlamış olmak.

Endüstri
Ürünleri

UZMANLIK ALANI

Sütlüce
Yerleşkesi

öğrenimini

Mimarlık

Endüstri

Ürünleri Tasarımı alanında tamamlamış

70

50

olmak.

Fakültesi Sütlüce
Yerleşkesi

Sahne Tasarımı alanında lisans ve İç
Mimarlık alanında yüksek lisans mezunu
Meslek

İç Mekan

Yüksekokulu

Tasarımı

1

Öğr. Gör.

olmak. İç Mimarlık alanında üç yıl ders
vermek. Lisans mezunlarının mezuniyet

Meslek YO 70

-

Sütlüce
Yerleşkesi

sonrası alanında en az beş yıl deneyim
sahibi olmak.
Uluslararası

Ticaret

ve

Finansman

alanında lisans mezunu veya alanında
Meslek
Yüksekokulu

Lojistik

1

Öğr. Gör.

tezli yüksek lisansını yapmış olmak.
Lisans mezunlarının mezuniyet sonrası

Meslek YO 70

-

Sütlüce
Yerleşkesi

alanında en az dört yıl ders vermiş
olmak.
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Kontrol

Öğretmenliği,

Teknolojisi

ve

Bilgisayar

Bilişim

Sistemleri,

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Meslek

Bilgisayar

Yüksekokulu

Teknolojisi

Öğretim
1

Öğr. Gör.

Teknolojileri

Öğretmenliği

alanlarının birisinden lisans mezunu veya

Meslek YO 70

-

alanında tezli yüksek lisansını yapmış
olmak.
deneyler

Öğrencilere

Sütlüce
Yerleşkesi

laboratuvarlarda

yaptırabilecek.

Lisans

mezunlarının mezuniyet sonrası alanında
en az iki yıl deneyim sahibi olmak
Elektronik

Öğretmenliği,

Elektronik

Mühendisliği alanlarında lisans mezunu
Meslek

Elektronik

Yüksekokulu

Teknolojisi

1

Öğr. Gör.

veya alanında tezli yüksek lisansını
yapmış olmak. Lisans mezunlarının

Meslek YO 70

-

Sütlüce
Yerleşkesi

mezuniyet sonrası alanında en az iki yıl
deneyim sahibi olmak
İç Mimarlık alanlarının birisinden lisans
Meslek

İnşaat

Yüksekokulu

Teknolojisi

mezunu veya alanında tezli yüksek
1

Öğr. Gör.

lisansını

yapmış

olmak.

Lisans

mezunlarının mezuniyet sonrası alanında
en az on yıl deneyim sahibi olmak.

Meslek YO 70

-

Sütlüce
Yerleşkesi
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İlan Tarihi
: 11.10.2019
İlan Bitiş Tarihi
: 05.11.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi
: 15.11.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 21.11.2019
Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler
*Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
*Yabancı Dil Sonuç Belgesi
*Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
*ALES Sınav Sonuç Belgesi
*Diploma Örnekleri
*Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
*Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri
*1 Adet Fotoğraf
Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca
denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
Başvurular İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.
8770/2/1-1

—— • ——
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile
öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi
olmak üzere)
Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını
belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim
durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Dr.
Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
1- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük
Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.

FAKÜLTE

Tıp Fakültesi

BÖLÜM/
ANABİLİM DALI/
BİLİM DALI

KADRO
ÜNVANI ADEDİ

Göğüs Hastalıkları

Profesör

Kardiyoloji
Radyoloji

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

1

AÇIKLAMA
KOAH, pnömoni, pulmoner emboli,
solunum yetmezliği alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.

1
1

Ultrason alanında deneyimli olmak.

8739/1-1
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri
alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6
(altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.
Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK
formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak,
özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri
gerekmektedir.
İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir
Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul
edilmeyecektir.
Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 11 - 25 Ekim 2019
BÖLÜM/PROG./
BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

Psikoloji

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum
Bilimleri
Fakültesi
Sanat Tasarım ve
Mimarlık

Moda Tasarımı

Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği
Acil Tıp
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

Prof. Dr.
Dr. Öğr.
Üyesi
Prof. Dr.

1

1**

1**

1**

ÖZEL ŞARTLAR
Psikoloji veya Psikiyatri Alanından Doçent
veya Profesör olmak
Geleneksel Türk Sanatları Alanında Doktora
yapmış olmak
Aile Hekimliği alanında Doçent veya
Profesör olmak
Acil Tıp alanında Doktora veya Tıpta
Uzmanlık yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında
Profesör olmak
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Cerrahi Tıp
Bilimleri alanlarından birinde Doktora veya

Dr.
Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Öğretim
üyesi

1*

Tıpta Uzmanlık yapmış olmak ve Tıp
Eğitimi ve Hasta Simülasyonu Konusunda
deneyimli olmak.
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Tıp Fakültesi

Anatomi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene

Dr. Öğr.

Fakültesi

Radyolojisi

Üyesi

Endodonti

Prof. Dr.

Profesör
Dr. Öğr.

1**

1**

Üyesi

Diş Hekimliği

2*

1**

Fakültesi

Sayfa : 107

Anatomi alanında doktora / tıpta uzmanlık
yapmış olmak
Fizyoloji alanında doktora / tıpta uzmanlık
yapmış olmak
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında
Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak
Endodonti Alanında Doçent veya Profesör
olmak

Diş Hekimliği

Ortodonti

Doç. Dr.

1*

Ortodonti Alanında Doçent olmak

Ortodonti

Doç. Dr.

1**

Ortodonti Alanında Doçent olmak

Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği

Ortodonti

Fakültesi

Dr. Öğr.

4*

Üyesi

Diş Hekimliği

Protetik Diş

Dr. Öğr.

Fakültesi

Tedavisi

Üyesi

Meslek

İnsan Kaynakları

Yüksekokulu

Dr. Öğr.

4*

1

Üyesi

Ortodonti Alanında Doktora veya Uzmanlık
yapmış olmak
Protetik Diş Tedavisi Alanında Doktora veya
Uzmanlık yapmış olmak
İşletme Alanında Doktora yapmış olmak.

* Türkçe Tıp - Türkçe Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp - İngilizce Diş Hekimliği kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar için
80 yabancı dil (İngilizce) puanı gereklidir.

8867/1-1

—— • ——
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Üniversitemiz akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan akademik personel alımı ile ilgili
olarak hazırlanan ilan metni, 05.10.2019 tarih ve 30909 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun
olarak yayımlanmıştı. Ancak söz konusu ilan metninde aşağıda belirtilen bir kadronun başvuru
koşullarında düzeltme yapılmış olup, Bahse konu düzeltilmesi yapılan kadromuza başvurular
devam etmektedir
İlgililere duyurulur.
A - Düzeltilmesi yapılan kadro ilanının:

Birimi

Anabilim

Kadro

Dalı

Unvanı

Açıklamalar
Resim iş eğitimi veya plastik sanatlar alanında

Eğitim

Resim İş

Fakültesi

Eğitimi

Doçent

doçentliğini almış olmak. Sanat eğitimi, Plastik
sanatlar ve Türk minyatür sanatı alanında çalışmalar
yapmış olmak.
8841/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus
Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik
durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen
atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans
diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini
kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını
kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda
düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları
gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus
cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik
durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen
atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans
diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB) elektronik
ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
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C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya
Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak
eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının
Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar
için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim
beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa
hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik
ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile
yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan
kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.
- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel
dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
ANABİLİM DALI/
BİRİMİ

PROGRAM

Tıp Fakültesi

Anestezi ve
Reanimasyon

ÜNVANI ADEDİ DER

AÇIKLAMA

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Plastik ve
Tıp Fakültesi

Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Profesör

2

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve
Rahabilitasyon

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Radyasyon Onkolojisi Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Makro İktisat bilim alanında doçent
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Profesör

1

1

unvanı

almış

olmak,

Heterodoks

İktisat ve Post Keynesyen İktisat
alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Sayfa : 110
İktisadi ve İdari

Yönetim Bilişim

Bilimler Fakültesi

Sistemleri

Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Fakültesi

Cerrahisi

Tıp Fakültesi

1

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında
doçent unvanı almış olmak

Profesör

1

1

unvanı almış olmak ve Türkçe Eğitimi
alanında çalışmalar yapmış olmak

Ağız, Diş ve Çene

Mimarlık Fakültesi

Profesör

Türkçe Eğitimi alanında doçentlik

Diş Hekimliği

Mühendislik-
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Profesör

1

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik
Alanlar ve Mikrodalga Profesör

1

1

Tekniği
Anestezi ve
Reanimasyon

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

bölümünde en az 5 yıl görev yapmış
olmak ve lazer konusunda çalışmaları
bulunmak.

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak
İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak,
diyabet üzerine çalışmış olmak
Eğitim Programları ve Öğretimi alanında

Dede Korkut

Eğitim Programları ve

Eğitim Fakültesi

Öğretimi

doçentlik unvanını almış olmak ve Bilişsel
Doçent

1

1

Koçluk, Düşünme Eğitimi, Öğretim
Tasarımı ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
Biyoloji Eğitimi alanında doçentlik

Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

unvanı almış olmak, Ekolojik farkındalık
ve evrim konusuna yönelik çalışmalar
yapmış olmak

Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
Devlet
Konservatuarı
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Türkçe Eğitimi alanında doçentlik unvanı
Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

almış olmak ve yabancılara Türkçe
eğitimine yönelik çalışmaları olmak
Eğitim yönetimi alanında doçentlik

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

unvanı almış olmak ve doktorasını
eleştirel kuram üzerine yapmış olmak

Yaylı Çalgılar
Anestezi ve
Reanimasyon
Anestezi ve
Reanimasyon
Anestezi ve
Reanimasyon

Doçent

Müzikoloji alanında doçentliğini almış

1

1

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

olmak

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
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Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Ortopedi ve
Travmatoloji
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Doktor
Öğretim

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Öğretim
Üyesi
Doktor

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Öğretim
Üyesi

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon
Hastalıkları

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Öğretim
Üyesi
Doktor

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Öğretim
Üyesi

Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene

Fakültesi

Cerrahisi

Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene

Fakültesi

Radyolojisi

Diş Hekimliği

Diş Hastalıkları ve

Fakültesi

Tedavisi

Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor

Endodonti

Öğretim
Üyesi
Doktor

Protetik Diş Tedavisi

Öğretim
Üyesi
Doktor

Ortodonti

Öğretim
Üyesi
Doktor

Pedodonti

Öğretim
Üyesi

Sayfa : 112
Diş Hekimliği
Fakültesi

Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

Dede Korkut
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Doktor
Periodontoloji

Müzik Eğitimi

Sınıf Eğitimi

1

1

Öğretim

Sosyal Hizmet

Öğretim

Fakültesi

Edebiyatı

3

Fen-Edebiyat

Cebir ve Sayılar

1

3

1

1

1

1

1

1

Fakültesi

Teorisi

Sağlık Bilimleri

Halk Sağlığı

Fakültesi

Hemşireliği

Üyesi
Doktor
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
1

3

Üyesi

Öğretim

1

3

Tiyatro

Geleneksel Türk El

Fakültesi

Sanatları

Mühendislik-

Kontrüksiyon ve

Mimarlık Fakültesi

İmalat

dorislessing üzerine çalışmış olmak
Klasik Arap şiirinde emevi dönemine
kadar hiciv üzerine çalışmış olmak

diziler arasındaki ilişkileri çalışmış

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak

eserinin
amme
Avrupa

1

3

tenkitli
cüz’ü

neşri-

beydav’nin

haşiyesi

konusunda

Birliğine

giriş

sürecinde

Türkiye’de dini azınlıklar konusunda

Üyesi

çalışmış olmak

Doktor

Tiyatro Anasanat dalı Tiyatro Yönetmeliği

Öğretim

1

1

1

1

Üyesi

Üyesi

yapmış

olmak,

yeterliliğini yapmış olmak, Halı-KilimKumaş tasarımı alanında deneyimli
olmak.

Doktor
Öğretim

doktora

El sanatları anasanat dalında sanatta

Doktor
Öğretim

alanında

Tiyatro alanında çalışmış olmak.

Üyesi

Güzel Sanatlar

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında,

doktora yapmış olmak

Doktor
Öğretim

anabilim dalında

Yakup el-kemahi’ninnuru’l-ef’ide adlı

Üyesi

Din Bilimleri

Hizmet

doktorasını yapmış olmak

olmak

Doktor
Tefsir

Sosyal

Matrisler ile indirgemeli (recurrence)

Doktor
Öğretim

olmak, Türkçe eğitiminde artırılmış
gerçeklik çalışmış olmak

Doktor

Öğretim

kullanılan notasyonların deşifresi üzerine
Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış

1

Üyesi
Öğretim

yapmış olmak, Bağlama eğitiminde
çalışmaları bulunmak

Üyesi

Arap Dili ve

Fakültesi

Öğretim

Doktor

Fen-Edebiyat

Güzel Sanatlar

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Müzik Eğitimi alanında doktorasını

Doktor

Edebiyatı

Fakültesi

1

Üyesi

Fakültesi

İlahiyat

1

Doktor

İngiliz Dili ve

Fakültesi

Öğretim
Üyesi

Fen-Edebiyat

İlahiyat
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Biyomekanik Kranio - fasiyal sonlu
1

1

elemanlar model geliştirilmesi konusunda
doktora yapmış olmak
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018
tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
ALES/YDS
Fakülte/
Yüksekokul

Bölüm/Program/
Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Nitelik

Eşdeğeri
Puanı

Başvuracak adayların;
* Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği

Endodonti

Öğretim

Fakültesi

Anabilim Dalı

Görevlisi

1

mezunu olması,

ALES 70

*Endodonti Anabilim Dalında

YDS 80

doktorasını tamamlamış olması
beklenmektedir.
Eczacılık
Fakültesi

Farmasötik
Toksikoloji
Anabilim Dalı

Araştırma
Görevlisi

Başvuracak adayların;
1

*Eczacılık Fakültesi mezunu
olması beklenmektedir.

ALES 70
YDS 50

Başvuracak adayların;
*İngilizce eğitim veren bir
üniversitenin Elektrik
Elektronik Mühendisliğinden
mezun olması,
*Lisans seviyesinde İngilizce
Mühendislik
Fakültesi

Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Bölümü

Öğretim
Görevlisi

ders verme tecrübesine sahip
1

olması,
*Elektrik Elektronik

ALES 70
YDS 80

Mühendisliği alanında yüksek
lisans derecesine sahip olması,
*Analog, Karışık ve RF
Bütünleşik devre konularında
tecrübeli olması
beklenmektedir.

Başvuru Bilgileri:
Duyuru Başlama Tarihi
Başvuru Değerlendirme ve
Sınav Takvimi
Kabul Edilecek Başvuru Şekli

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön Değerlendirme
Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme
Tarihi üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden,
duyurular bölümünden açıklanacaktır.
Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde
iade edilmez.)

Sonuçların Açıklanacağı
www.yeditepe.edu.tr
İnternet Adresi
Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Sayfa : 114
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b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi
Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime
ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
8809/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
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KORUMA BÖLGE KURULU

8676/1-1

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

8677/1-1

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

11 Ekim 2019 – Sayı : 30915

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7187 Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

Sayfa
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin
Muayene Yönetmeliği
–– Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
–– İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin
İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
–– Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına
İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri VIII, No: 79)
–– Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
(Seri: V, No: 90)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
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NOT: 10/10/2019 tarihli ve 30914 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli Mali
Plan (2020-2022), 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili
2019/21 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 2020-2022 Dönemi Bütçe
Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
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