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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil Gü-

venlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurum-

larında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Sahil Güvenlik hiz-

metleri sınıfı hariç personeli kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-

nel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan ya-

zılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları”

“(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Müdür.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, mali işler memuru (muha-

sebeci), mal sorumlusu, memur, sevk ve tesellüm memuru, santral memuru, danışma/resepsiyon

memuru, spiker, zabıt katibi, hesap sorumlusu, ambar memuru, giriş kontrol görevlisi, şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bahçıvan, aşçı, terzi, boyacı/badanacı, kaloriferci,

berber, garson, soğuk hava depo memuru.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, programcı, tabip, hemşire, psikolog, eczacı, veteriner, istatistikçi, kütüpha-

neci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, arşivci, fo-

toğrafçı, grafiker, şehir plancısı, bilgisayar programcısı, baskı operatörü, ciltçi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel

ve özel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalara esas

kadro görev unvanları ve söz konusu kadrolara atanacak personelde aşağıdaki genel ve özel

şartlar aranır:

a) Müdür olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Uzman olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrosu için Büro Yöne-

timi ve Sekreterlik Bölümü mezunu veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve iki

yıllık yüksekokul mezunları için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar

kurs sertifikasına sahip olmak, mali işler memuru (muhasebeci) kadrosu için en az iki yıllık
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yüksekokulların muhasebe bölümünden mezun olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylan-

mış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, mal sorumlusu kadrosu için meslek

liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, memur kadrosu için en az ortaöğretim mezunu

olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip

olmak, sevk ve tesellüm memuru kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu

olmak, santral memuru kadrosu için en az ortaöğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakan-

lığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, danışma/resepsiyon

memuru kadrosu için lise dengi okulların resepsiyon bölümü veya lise mezunu olmak ve Milli

Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak, zabıt

katibi kadrosu için adalet meslek lisesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak, hesap

sorumlusu kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, ambar memuru

kadrosu için meslek liselerinin muhasebe bölümü mezunu olmak, giriş kontrol görevlisi kad-

rosu için iki yıllık meslek yüksekokullarının özel güvenlik ve koruma bölümlerinden mezun

olmak, şoför kadrosu için CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, spiker kadrosu için iki yıllık

meslek yüksekokullarının radyo-televizyon yayımcılığı bölümünden mezun olmak ve diksiyon

eğitimi sertifikasına sahip olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere sahip olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ç) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için;

1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda birinci fıkradaki ge-

nel ve özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; son müracaat tarihi itibarıyla; en az on yıl kamu

hizmeti olmak ve bu hizmetin en az altı yılını uzman unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak,

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az altı yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin

en az üç yılını İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az dört yıl hizmet

süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki yılını Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda

geçirmiş olmak,

ç) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için bulunduğu sınıf ve unvanda en az üç

yıl görev yapmış olmak.

(3) Engelli personel için birinci fıkradaki genel ve özel şartların yanında aşağıda belir-

tilen hizmet süreleri de aranır:

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıl hizmet süresi bulunmak, bu hiz-

metin en az iki yılını İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak,

b) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az üç yıl hizmet

süresi bulunmak, bu hizmetin en az iki yılını Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda

geçirmiş olmak.
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(4) Avukat, programcı, tabip, hemşire, psikolog, eczacı, veteriner, istatistikçi, kütüpha-

neci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, arşivci, fo-

toğrafçı, grafiker, şehir plancısı, bilgisayar programcısı, baskı operatörü, ciltçi olarak görev

yapan personelin müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman

olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür kadrosu için aranılan uzmanlık görev süresi

kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

(5) 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak ata-

malarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekir.

(6) Doktora öğrenimi bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğre-

nimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Sınav, yayımlanacak emirde belirtilen tarihte, sınav kurulunca 15

inci maddeye göre ilgili personele bilgi verilen ve belirlenen sınav konuları çerçevesinde, yazılı

ve sözlü olarak icra edilir.

(2) Yazılı sınava ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yazılı sınav, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı koordinesinde icra edilir.

Gerektiğinde, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştir-

me Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine

yaptırılabilir.

b) Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacakların yazılı sınavda başarılı ol-

maları gerekir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılırlar.

c) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâ-

ğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav

kâğıtları geçersiz sayılır.

(3) Sözlü sınava ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayı-

sının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin

tamamı sözlü sınava alınır.

b) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel kültürü ve genel yeteneği,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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(4) Başarı sıralamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik

ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi intranet sayfasında ilan edilir.

b) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

1) Hizmet süresi fazla olanlara,

2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan unvan de-

ğişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eği-

tim sonucu elde etmiş bulunan personelin atanması bu maddede belirtilen usul ve esaslar çer-

çevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı ve sözlü olarak yaptırılır. Yazılı sınav, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim

Komutanlığı koordinesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim

Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan

görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında, görevde yükselme yazılı ve sözlü sı-

navlarına ilişkin esaslara uyulur. Başarı sıralamasında ise 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında

yer alan esaslar uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılacağı tarihten en az iki ay

önce, sınav konuları hakkında ilgili personele yazılı bilgi verilmesini sağlamak maksadıyla,

Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığından konu başlıklarını temin etmek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarının kendisine intikal etmesi ve

sınava ilişkin itirazların sonuçlanmasını takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı sınav so-

nuçlarını ve sözlü sınava ilişkin yer, zaman ve diğer hususları Kurumun resmi intranet sayfa-

sından ilan eder.

(2) Sınav sonuçları, başarı sıralamasının atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı

tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip

sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sınava katılanlar yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav

sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik

veya Kuruma yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma gönderilir, sı-

navı yapan kurumdan alınan itiraz sonuçları da ilgililere on beş iş günü içerisinde yazılı olarak

bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavda başarılı olan adaylar arasından başarı sıralaması listesinin atamaya yetkili

amir tarafından onaylanmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı

sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama

yapılır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercih-

lerine göre atamaları yapılır.

b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre sınavı yedek olarak kazananların, başarı

sıralamasının atamaya yetkili amir tarafından onaylanmasından itibaren altı aylık süreyi aşma-

mak üzere aynı unvanlı kadrolar için müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar;

1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da

başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sırasıyla atamaları yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

21/A maddesi eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2012 28387

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/5/2015 29352
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI

İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ko-

ruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kuruluşlar ve birlikleri,” ibaresi “ku-

ruluşlar, birlikler ve kooperatifleri,” olarak ve (s) bendinde yer alan “kuruluş ve birlikleri,” iba-

resi “kuruluşlar, birlikler ve kooperatifleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sadece hasat sonrası yaş meyve sebze ile kurutulmuş meyve sebze paketleme tesis-

lerinde kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

c) Tohum işi ile uğraşan firmalar tarafından sadece tohum ilaçlama tesislerinde kulla-

nılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,”

“d) Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi olan biyolojik mücadele etmenleri ile

tuzak ve feromonların,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer bölümlerden bağımsız olarak kurulmuş bir satış

yerine sahip olan kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve koope-

ratifler hariç olmak üzere satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulma-

malı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde

yer alan “gıdalar” ibaresi “gıdaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Depoda, bitki koruma ürünleri haricinde insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulun-

durulmamalıdır.”

“o) Depo, apartman katlarında ve çevresine zarar verebilecek yerlerde olmamalıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvan-

larından birine sahip’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek” ibaresi, “birlikler’’ ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve kooperatifler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, bu fıkrada

belirtilen bilgi ve belgeleri içeren bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile

birlikte bayi veya toptancı faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne fiziki olarak veya elek-

tronik ortamda müracaat ederler. Bu fıkranın (e) bendinin (7) ve (8) numaralı alt bentleri ile
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(f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda

kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, bayi veya toptancı izin belgesi

almak isteyenler tarafından, söz konusu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli

bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

a) Bayi veya toptancı faaliyetinin yapılacağı yerin açık adresi ile bayi veya toptancının

telefon numarası ve e-mail adresi.

b) Toptan veya perakende satış yapılacak yer, depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf

yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma

sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokileri.

c) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için EK-1’de yer alan no-

terlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi”, bitki koruma

ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için EK-2’de yer alan noterlikçe düzenlenmiş

“Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi”.

ç) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi.

d) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

e) 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlardan birine sahip olan ve sorumlu

yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait;

1) T.C. Kimlik numarası bilgisi,

2) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

3) 15 inci maddede belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge,

4) Kronik solunum yolu rahatsızlıkları (astım gibi), alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları

ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin

ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel

teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,

5) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı yere en fazla 150 km mesafede ikamet

ettiğini gösteren adres bilgisini içeren belge,

6) Noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinin aslı veya onaylı

sureti,

7) SGK belgesi,

8) Diploma veya mezuniyet belgesi.

f) Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren aşağıda belirtilen belgelerden herhangi

biri;

1) Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Ticaret sicil kaydı,

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmî belge.

g) Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki ko-

ruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti,

ğ) Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kişi-

ye” ibaresi “gerçek veya tüzel kişilere” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(2) Depo izin belgesi almak isteyen bayi veya toptancılar ile bitki koruma ürünü ruh-

satına sahip firmalar veya distribütör firmalar, bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri içeren bir

adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte bitki koruma ürünlerinin depo-

lanacağı adresin bulunduğu il müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat

ederler. Bu fıkranın (f) bendinde belirtilen belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik or-

tamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, depo izin belgesi almak

isteyenler tarafından, söz konusu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri

içeren beyan verilmesi yeterlidir.

a) Başvuru yapan bayi, toptancı veya bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmanın bitki

koruma ürünlerini depolayacakları yerin açık adresi ile iletişim sağlanacak telefon numarası.

b) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı binanın inşaat planı, tadilat yapılması duru-

munda asıl plan ve tadilat planları.

c) Depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım

alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan

ve krokiler.

ç) Depoda görevli kişilerin isimleri, görevleri ve iletişim bilgileri.

d) Depolanacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi.

e) Deponun kiralık olması durumunda, kira sözleşmesinin onaylı sureti.

f) Fason üretim yapılan üretim tesisinin bulunduğu adreste bulunan depolar hariç olmak

üzere bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma

ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.”

“(5) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar hariç olmak üzere bayi veya toptan-

cılara, bayilik veya toptancılık faaliyetlerini yürüttükleri il veya ilçe dışında herhangi bir adres

için Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi

olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyer-

lerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir de-

ğişiklik yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde

ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen satış fi-

yatlarının üzerinde satamazlar.”

“u) Bakanlıkça onayı bulunmayan, yasaklanan veya kullanımı sonlandırılmış bitki ko-

ruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi

olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyer-

lerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”
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“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir de-

ğişiklik yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde

ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen satış fi-

yatlarının üzerinde satamazlar.”

“p) Bakanlıkça onayı bulunmayan, yasaklanan veya kullanımı sonlandırılmış bitki ko-

ruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “etiket bilgileri” ibaresi “ambalaj bilgisi, etiket bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(ç)”

ibaresi “(g)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “satış

yetkisine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kanuni mirasçıların, yetki belgesi sahibi kişinin faaliyetini devam ettirmek iste-

meleri durumunda; yetki sahibi gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere bitki koruma

ürünü satışı yapmamak şartıyla en geç 3 ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan

bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip olabilecek bir kişiyi sorumlu

yönetici olarak istihdam ederek bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancılık faaliyetine devam

edebilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Hastalık ve sair mazeretlerle sorumlu yöneticinin 24 saatten fazla süreyle bayiden

ayrılmak zorunda kalması durumunda; bayi, il veya ilçe müdürlüğüne bir yazıyla bilgi vererek

bu süre içerisinde bitki koruma ürünü satışını durdurur. Ayrılış süresinin on beş günü geçecek

olması durumunda ise il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dahilinde işyeri kapalı tutulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “sü-

resinde” ibaresi “işlemin gerçekleştiği an itibarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ziraat

mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman mühendisi, orman endüstri mühendisi,”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Yapılan kontrollerde, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) ben-

dinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayilere ve 18 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ö) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen toptancılara Kanunun

39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verilir ve belgeleri

iptal edilir.”

“t) Yapılan kontrollerde, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (u) ben-

dinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayiler ile 18 inci maddesinin birinci

fıkrasının (p) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen toptancılara Kanunun

39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verilir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki ko-

ruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam

eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak bu kişilerin, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde

belirtilen sınav başarı belgesi hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan

ilin il müdürlüğüne en geç 1/6/2020 tarihine kadar başvuru yapması ve belgelerini bu Yönet-

melik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri depo izin

belgesi almış olanlar, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile deponun

bulunduğu ilin il müdürlüğüne en geç 1/6/2020 tarihine kadar başvuru yaparak depo izin bel-

gelerini yenilemeleri zorunludur. Aksi durumda bitki koruma ürünleri depo izin belgeleri il

müdürlüğünce iptal edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya

toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilere ait onaylı

satış yerleri için bu Yönetmelikte belirlenen fiziksel şartlardan sadece yirmi metre kare şartı

aranmaksızın diğer şartların 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu

hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda bayi veya toptancı izin belgeleri il müdürlüğünce

iptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya

toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilere ait onaylı

satış yerlerinde adres değişikliği yapılması durumunda, il müdürlüklerince bu Yönetmelikteki

satış yerleri için belirlenen fiziksel şartlar dikkate alınarak işlem yapılır.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya

toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerden Yönet-

meliğin 12 nci maddesinde belirtilen unvanlara sahip olanlar, sınav başarı şartı aranmaksızın

bayi veya toptancılarda sorumlu yönetici olarak görevlendirilebilirler. Belirtilen unvanlara

sahip olmayan kişiler başka bir bayi veya toptancıda sorumlu yönetici olarak görev alamazlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi Baş-

vuru Taahhütnamesinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Bitki koruma ürünlerinin perakende satışına nezaret edeceğimi/sorumlu yönetici

nezaretinde yapacağımı,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2019 30685
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Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has

Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından veya uluslararası öğ-

renci statüsünde Üniversiteye yerleştirilen, özel yetenek sınavı ile Üniversiteye yerleşip ders

muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı yapılan öğrencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa

bağlı olarak ilgili birim kurul kararı ile kabul edilen süreler programın normal eğitim-öğretim

süresine dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvur-

mak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Üniversite Öğrenci İşleri

Dairesi Başkanlığı (ÖİDB) tarafından belirlenerek ilan edilir.

(4) Ön kayıt işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kaydında

değişiklik yapmak isteyen öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanının

yardımıyla değişikliğini yapabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek

ve ders kaydını onaylamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Tüm derslerin başarılmış sayılabilmesi için başarı notunun, 100 tam

puan üzerinden esas meslek dersleri için 70, yardımcı meslek dersleri için ise 60 olması gerekir.

Başarılı olmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden

başarı notu verilir.
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b) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ilgili dersin yarıyıl ders başarı notunun

60,00 ve üzerinde olması gerekir. 50,00 ile 59,99 arasındaki ders başarı notuna ait başarı du-

rumu üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

c) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte

değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

Yarıyıl sonu sınavından 50,00’den düşük sınav puanı alan öğrencinin ders başarı notu hesap-

lanmaz.

ç) Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili alt birim

tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görev-

lendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğ-

renci bilgi sisteminde ilan edilir.

(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların kat-

sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Harf Notu Katsayı

90,00-100 AA 4,00

80,00-89,99 BA 3,50

70,00-79,99 BB 3,00

65,00-69,99 CB 2,50

60,00-64,99 CC 2,00

55,00-59,99 DC 1,50

50,00-54,99 DD 1,00

40,00-49,99 FD 0,50

0,00-39,99 FF 0,00

0 F1, F2, F3 0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılıdır.

c) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin dersin bulunduğu döneme

ait dönem not ortalaması en az 60,00 ise dersi koşullu başarmış sayılır. Dönem not ortalaması

en fazla 59,99 ise ders başarısızdır ve açıldığı ilk yarıyılda dersin yeniden alınması gerekir.

Mezun durumda olan öğrencilerin DC ve DD notları başarılı kabul edilir.

ç) Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.

(4) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır:

a) F1: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu yerine getirmediği ve yarıyıl

sonu sınavına giremeyeceği durumlarda verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu

aranır.

b) F2: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine

getirdiği ancak yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde sınava girmediği durumlarda verilir.

c) F3: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine

getirerek yarıyıl sonu sınavına girdiği, ancak bu sınavdan 50,00’den az puan aldığı durumlarda

verilir. Bu durumda öğrencinin yarıyıl ders başarı notu hesaplanmaz.
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ç) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında sıfır

puan olarak değerlendirilir.

(5) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve

benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan

öğrencilere verilir.

b) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin

sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir. Bu dersler ortalamaya

girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

c) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.

ç) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalış-

malarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında

devam koşulu aranır.

d) DB (Dersten Çekilme): Ders seçimi yaptığı halde seçtiği derse devam etmek iste-

meyen ve dersi bırakmak isteyen öğrencilere verilir. Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk

dört hafta sonuna kadar dersten çekilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş iş günü

içinde Konservatuvar Müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile sorumlu öğretim elemanı veya

komisyon tarafından yapılan sınav sonuçlarına maddi bir hata nedeniyle itirazda bulunabilir.

İtiraz başvurusu, sınavı yapan öğretim elemanına veya komisyona yeniden inceleme yaptırıla-

rak sonuçlandırılır ve sonucun düzelip düzelmediği Konservatuvar Müdürlüğünce öğrenciye

tebliğ edilir.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sorumlu

öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç ki-

şilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşı-

laştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili birim yönetim kurulu

kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili kurul kararı, ilgili alt birim başkanlığına ve

ÖİDB'ye bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversiteye kaydı olan öğrenciler yönünden bu Yö-

netmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 güz döneminden

önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2017 30003
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci madde-

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyesi yeterlilikleri ve eğitimlerine başlama

hususları Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvur-

mak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Üniversite Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa katkı payını veya öğrenim

ücretini yatırarak ders ön kaydını yapar. Danışman, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içeri-

sinde ders kaydını onaylar. Belirlenen kayıt yenileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya

varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.”

“(4) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydı yapmayan

öğrenciler, kayıt yenileme süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde, ilgili

Birim Kurul Kararı ile eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde mazeretli ders kayıtlarını

yapabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurma isteminde buluna-

bilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması

halinde ilgili Alt Birim Kurul Kararıyla en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. Kayıt dondurulan

süre toplam öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim-

öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde ilgili Alt Birime yapılır.”

“(4) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim

Kurulu Kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması.
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c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin

olması.

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldı-

rılması suretiyle askere alınması.

g) İlgili Birim Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin or-

taya çıkması.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek

ve ders kaydını onaylamak.”

“c) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına,

işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan esas-

larca belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere

F1 notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı

yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin

durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim

döneminin son iş günü ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Ku-

rumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet

talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim ya-

rıyılı derslerinin başladığı ilk haftanın son iş gününe kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe

ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapı-

lacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün

öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü içinde değerlendirilir

ve karara bağlanır.”
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“(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrenciler muafiyet talep-

lerini, kayıtlarını müteakip beş iş günü içerisinde ilgili Alt Birimlere yaparlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile

on birinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sına-

vına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden yarıyıl

sonu not ortalaması 59,99 ve daha düşük olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili

dersin yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az iki gün ara verilir.”

“(11) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde yer alan ortak zorunlu derslerden yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü

tarafından yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sı-

navları açılır. Muafiyet sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.”

“(13) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son

ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu

ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sına-

vından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim

Başkanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir. Süresi

içerisinde girilemeyen notlar ve uygulama dersleri için ilgili Alt Birim Kurul Kararı ile not gi-

rişinin yapılması sağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş iş günü

içinde bağlı olduğu Alt Birim Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden

incelenmesini isteyebilir. Alt Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlen-

mesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye

tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile so-

rumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az

üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile

karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim

Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Kurul kararı, ilgili Alt Birim Başkanlığına

ve ÖİDB'ye bildirilir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi ha-

tanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili Alt Birim Başkanına

başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili Alt Birim Başkanlığınca değerlendirilir.

Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili Birim Yönetim Kurulunda görüşülüp karara

bağlanır. Kurul kararı ilgili Alt Birime ve ÖİDB'ye bildirilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkra-

sının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden

başarı notu verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının

yüzde ağırlıkları ilgili Alt Birim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde

öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim

Kurulunca karara bağlanır.”

“b) F1 (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan

öğrenciye verilen nottur.

c) BZ (Başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl

sonu veya bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 60,00’tan az puan alan veya

yarıyıl/yıl başarı puanı 60,00’tan az olan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler başarısız olarak de-

ğerlendirilir ve F1, F2, FF, FD, DD, DC notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının he-

saplanmasında sıfır puan olarak değerlendirilir.”

“(4) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların

katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Harf Notu Katsayı

90,00 – 100 AA 4,00

80,00 – 89,99 BA 3,50

70,00 – 79,99 BB 3,00

65,00 – 69,99 CB 2,50

60,00 – 64,99 CC 2,00

55,00 – 59,99 DC 0,00

50,00 – 54,99 DD 0,00

40,00 – 49,99 FD 0,00

0,00 – 39,99 FF 0,00

0 F1, F2, F3 0,00”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/2/2017 29989

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040



TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

(K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2020/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık

halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-

rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-

pit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde

yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer al-

maktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019

yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilân edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının

(k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası

miktarları yayımı tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1201 

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

 
 1263 
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1258 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ 

HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüzden Rize İyidere 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne 

1.000.000 Kg Big-Bag Torbalı kuru çay nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. 

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.02.2020 günü saat 14:oo’e kadar Tirebolu Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:oo’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1249/1-1 
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KOZLU TİM YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT  
TEÇHİZATI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  
TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU TİM YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT 

TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ 
İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1 - İdarenin 
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
  ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. gov. tr. 
2-İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı: 
a) niteliği, türü ve miktarı : Kozlu TİM Yeraltı Esnek Mekanize 1 Takım 
  Tahkimat Teçhizatı (170 metre) 
    
b) teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Kozlu TİM Müdürlüğü Karo 

Sahası 
  Yabancı yükleniciler için: CIF /DAP Zonguldak 
c) teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip 180 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati : 15.04.2020 Çarşamba saat 15:00 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
- Tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar; Hidrolik ünite ekipmanları, Şiltler ve Hidrolik 

Direkler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 
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Yönetmelik (2014/34/AB)’te belirtilen I. Grup anti grizu teçhizat kategorisine uygun akredite 
kuruluşlardan alınmış ATEX sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte ya da örneği teklifte 
verilmek şartıyla aslı malzemenin teslimi aşamasında verilecektir. 

Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 

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

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

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

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

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

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

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 250,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 15.04.2020 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü 
olmalıdır. 

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

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

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

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

İlan olunur. 1248/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 

 1293/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 1294/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 

 1295/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 

 1295/2/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1312/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1326/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 1292/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 1292/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 1301/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 1301/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 1301/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1310/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/11/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/12/1-1 
 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/13/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/14/1-1 
 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/15/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/16/1-1 
 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/17/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/18/1-1 
 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/19/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/20/1-1 
 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/21/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/22/1-1 
 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/23/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/24/1-1 
 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/25/1-1 
 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/26/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1311/27/1-1 
 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1313/1/1-1 
  



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1313/2/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1314/1-1 

  



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1315/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1316/1-1 

  



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1317/1/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1317/2/1-1 
  



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1317/3/1-1 
  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1317/4/1-1 
  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1317/5/1-1 
  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1317/6/1-1 
  



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1318/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1319/1-1 

  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1320/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/1/1-1 
  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/2/1-1 
  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/3/1-1 
  



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/4/1-1 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/5/1-1 
  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/6/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1321/7/1-1 
  



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1322/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1323/1/1-1 
  



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1323/2/1-1 
  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1324/1-1 
  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1325/1-1 

  



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 

 



15 Şubat 2020 – Sayı : 31040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2020 – Sayı : 31040

Sayfa

1

7

14

14

17

21

22

25
26
31

114

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi

Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9175-4 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


