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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/11/2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“ı) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüklerini,
i) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişiler aşağıdaki
bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat
eder:
a) Yapılacak denemelerle ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekipmanların listesi ile bu tesis ve ekipmanların bulunduğu yerlere ait adres bilgileri,
b) Tüzel kişilikte görev yapan personelin görev tanımlarını içeren bilgiler ile yönetim
ve organizasyon şeması,
c) Yetki alınan deneme konusu ile ilgili yapılacak denemelerin sorunsuz yürütülmesi
için gerekli olan alt yapıya ve alet ekipmana sahip olduğunu, yapılacak denemelerin ilgili mevzuata uygun yapılacağını, gerektiğinde yapılan denemelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunacağını, bünyesinde görev yapan deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi
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halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceğini, aksi durumun tespiti halinde Bakanlığın alacağı her türlü karara uyacağını belirten imza yetkisine sahip yetkili tarafından onaylı Taahhütname,
ç) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması
konularında görevlendirilecek personelin listesi ile bu personelin eğitim durumlarını gösteren
bilgi ve belgeler,
d) İşyerinin adı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi,
e) İmza yetkisine sahip yetkili kişinin imza sirküleri,
f) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir eleman çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya
firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, TC kimlik numarası beyanı ile bu personele ait imza
sirküleri,
g) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin iş sözleşmesinin aslı veya
firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, TC kimlik numarası beyanı ile personele ait imza sirküleri,
ğ) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;
1) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir elemanın firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
2) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
3) Bitki koruma ürünlerinin denemeleri ile ilgili faaliyeti olduğunu gösteren Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi,
4) Ticaret sicil kayıt örneği,
5) Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-7’de yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Gıda Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-8’de yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/11/2017

30235
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü teknik maddesi imalatını yapmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, kurulu bulunan üretim tesisi üretime hazır
hale getirildiğinde üretim başlamadan önce üretim izin belgesi almak için bir dilekçe ekinde
Ek-6’daki bilgi ve belgelerle fiziki olarak veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvurur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VEYA BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TEKNİK MADDESİ
ÜRETİM İZNİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
1. İmalat yerinin:
a) Açık adresi,
b) Varsa şehir planındaki yeri,
c) Bina ve yerleşim planları,
d) İnşaat planı (mevcut bir binadan istifade edilecekse esas bina ve tadilat planları),
e) Tesisin bulunduğu yerin Organize Sanayi Bölgesinde olup olmadığı ile ilgili bilgi,
2. İmalat akış şemalarını gösteren krokiler ve su ve havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler,
3. İmalat, kalite kontrol gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin listesi,
4. İmalatta kullanılacak olan makinelerin tesisat planları, prospektüsleri ve normal imalat kapasiteleri,
5. İmalat kontrol laboratuvarı için yerleşim planı ile kullanılacak teçhizat bilgileri,
6. Üretimi yapılacak olan formülasyon tipleri, biyolojik mücadele etmeni üretim tesislerinde ise üretilecek biyolojik mücadele etmeni hakkında ayrıntılı bilgi,
7. Bakanlıkça izin verilen formülasyon, miktar ve özelliklerde bitki koruma ürünü veya
bitki koruma ürünü teknik maddesinin üretimini önceden kabul ettiğine dair bir taahhütname,
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8. İşletme ünitelerini, alet, ekipmanlar ile yerleşimini gösteren resimler,
9. İşletmede görevlendirilecek olan teknik personel ile ihtisas sahaları hakkında bilgi,
10. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere; kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan
bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.
a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti,
b) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki tesis ve faaliyetler için “ÇED Olumlu Kararı” veya
“ÇED Gerekli Değildir Kararı”,
c) Yapı kullanma izin belgesi,
d) Üretim sorumlu kimya mühendisi/kimyager veya ziraat mühendisi ile laboratuvar
sorumlusu kimya mühendisi/kimyager, biyolojik mücadele etmeni üretim tesislerinde bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma alanında en az yüksek lisans yapmış ziraat mühendisi
ile yapılan iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi, fakülte diplomasının onaylı sureti,
e) Şirketin ticaret sicil kaydı,
f) Kapasite raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınan).”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’nin birinci paragrafında yer alan “Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-9’da yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-12’nin birinci paragrafında yer alan “Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/7/2011

27986
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE
DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“c) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin beşinci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Çalışma izni için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte fiziki olarak veya elektronik ortamda
mülki idare amirliğine müracaat edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/1/2012

28177
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM
YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs
Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Arıları, kümes hayvanlarını, süs balıkları dışındaki balıkları, sarı ve kırmızı yanaklı
su kaplumbağalarını, timsah ve karayılanları ile üretimi, sahiplendirilmesi, ülkemize girişi ve
satışı yasak hayvan türlerini, yalnız gerçek veya tüzel kişilikçe kendi ihtiyacı için üretilen veya
bulundurulan ve ticarete konu edilmeyen ev ve süs hayvanlarını kapsamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (ğ), (i)
ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, (m) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“d) Denetim elemanları: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve kabahat
teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya il müdürünce görevlendirilen veteriner hekim personeli,”
“ğ) Ev ve süs hayvanı: Omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan, kabuklu hayvanlar ve tüm kuşları,”
“i) İl Müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüklerini,”
“r) Yer seçim komisyonu: Yerin mahallinde uygunluğunu kontrol etmek üzere Hayvan
Sağlığı Şube Müdürlüğü/Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde
görevli en az 2 veteriner hekimden oluşan grubu,”
“n) Kümes hayvanı: Damızlık, gösteri ya da tüketime yönelik et veya yumurta ve av
hayvanları tedariki için beslenen ya da tutulan tavuk, hindi, süs tavukları, ördek, kaz, bıldırcın,
güvercin, sülün, keklik ve devekuşunu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama
aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder:
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
b) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına
göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,
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c) İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına
göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,
ç) İş yerinin bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma
belgesi,
d) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda
beyanı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi
ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü bünyesinde yer alan ilgili
şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yer seçimine ait esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(4) Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer
alan Kuruluş İzin Belgesine uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş kuruluş
izni verilir. Kuruluş izni barınma ve satış yerleri için üç ay, eğitim ve üretim yerlerinde ise altı
ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, il müdürlüğünce uygun
görüldüğü takdirde aynı miktarda ilave süre verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için bir
adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerle fiziki olarak veya elektronik ortamda il müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Muayenehane, klinik, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı veteriner hekim sözleşmesi,
b) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca
onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi
ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(3) Başvuru, il müdürlüğü bünyesinde yer alan ilgili şube müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin eki
Ek-3’te yer alan İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata
uygun bulunan yerlere, il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-4’te yer alan İş Yeri Çalışma İzin Belgesi verilir. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine
ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (k)
bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İş yerleri, bitişiğinde insan gıdası imal edilen iş yeri bulunması halinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”
“İş yerlerinde farklı türde olan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(9) Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterlerin
her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği
ve su ürünleri şube müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır.”
“(11) Zati ihtiyaç çerçevesinde hayvan sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, ihtiyaç fazlası
hayvanlarını bu Yönetmelik çerçevesinde izinli ev ve süs hayvanı üretim ve satış yerlerine satmaları/devretmeleri halinde bu işlemin işyeri yetkililerince müstahsil makbuzu ile belgelendirmeleri zorunludur.
(12) Ev ve süs hayvanı olarak da değerlendirilen av ve yaban hayvanları satışını yapan
işyerleri 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde izin almaları ve bu izinleri denetim yapan görevlilere ibraz etmeleri zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Sahip değişikliklerinde, sözleşme tarihinden itibaren yeni sahibi mevcut durumu,
onbeş gün içerisinde il müdürlüğüne bildirmekle ve bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde kendi adına çalışma iznini almakla yükümlüdür. Bu fıkra hükümleri, yer değişikliği halinde de uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/10/2011
28078
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
116/11/2011
28114
23/4/2012
28253
34/4/2012
28254
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan
Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“d) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Hayvan satış yeri kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve belgelerle fiziki olarak veya elektronik ortamda ilgili valiliğe müracaat ederler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hayvan satış yeri tesis kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış
olan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar, çalışma izni alabilmek için ekinde
hayvan satış yeri sorumlu yöneticisi veteriner hekim istihdamına dair belge bulunan dilekçe
ile fiziki olarak veya elektronik ortamda valiliğe müracaat eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar hayvan park ve panayırları açmak için
mahallin en büyük mülki amirine açılış tarihinden en az 2 ay önce fiziki olarak veya elektronik
ortamda müracaat eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/12/2011

28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/5/2018

30410
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Islak imzalı müracaatlarda tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir.”
“e) Başvuru sırasında ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk
beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.
1) Ekilen tohumluğa ait sertifikanın aslı veya sertifikanın aslının bulunduğu resmi kuruluştan onaylı sureti.
2) Çeşide veya ebeveynlere ait özellik belgeleri.
3) Üretim tarlalarını gösteren krokiler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“c) Başkanlık: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve
ikinci fıkrasında geçen “komisyon” ibaresi “komite” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet
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birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde
olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif
merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara’da bulunan ziraat ve
veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi ve tarım danışmanlarını temsilen bir
tarım danışmanı olmak üzere toplam yirmi iki üyeden oluşur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir toplanır. Komite başkanı gerekli gördüğü hallerde komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkanın katılamadığı hallerde, toplantıya
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı başkanlık eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “meslek derneği temsilcisinden oluşur” ibaresi “meslek derneği temsilcisi ve tarım danışmanlarını
temsilen bir tarım danışmanından oluşur” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav başvuruları elektronik ortamdan ya da İl Müdürlüğünden yapılır.”
“(10) Sınava ve sınav sonuçlarına itirazlar, Bakanlığın belirleyeceği süreler içerisinde
yapılır, değerlendirilir ve sonuçlandırılarak ilgiliye bildirilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 ekteki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/9/2006
26283
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
111/3/2009
27166
231/3/2010
27538
38/11/2012
28461
46/7/2018
30470
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c)
ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“e) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü,
f) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından
elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜTÜN EKSPERLERİNİN GÖREV, YETKİ VE MESLEKÎ SORUMLULUKLARI
İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/1/2008 tarihli ve 26766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Tütün eksperleri talepleri halinde, tütün eksperliği yüksekokulları
kayıtları veya denklik belgeleri esas alınmak suretiyle Bakanlık tarafından tutulacak bir kütük
defterine kaydedilir.
(2) Kütük defterine kayıt yaptırmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan tütün eksperi
ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa fiziki olarak
veya elektronik ortamda müracaat eder:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
b) Kimlik belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.
c) Çalıştığı kurum, adres ve telefon bilgileri beyanı.
ç) İki adet fotoğraf.
(3) İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi
ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.
(4) Bakanlık tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunanlardan istenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Kurum” ibaresi
“Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki
“Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, birinci fıkrasının (a) bendindeki “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak ve ikinci fıkrasındaki “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Kurum”
ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/1/2008
26766
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/4/2012
28253
29/11/2016
29883
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner
Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 18 ‒ (1) Bir ürünün pazarlama iznini devralmak isteyenlerin 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde iştigal izni alması gerekir.
(2) Başvurular aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır:
a) Devralan ve devreden arasında yapılmış noter onaylı devir sözleşmesi.
b) Ürün pazarlama izninin aslı.
c) Mahkeme veya İcra Dairesi kararı neticesinde gerçekleşen devirlerde ilgili karar yazısı veya onaylı fotokopisi.
ç) İthal ürünlerde ürünün yurt dışındaki hak sahibi tarafından, Türkiye’deki izin alma,
depolama, satış ve pazarlama işlerinde tek yetkilinin, devir alanda olduğunu belirten yeni yetki
belgesinin aslı.
d) İlgili ücretlerin yatırıldığını gösteren makbuz.
e) Fason üretim söz konusu ise taraflar arasında yapılmış anlaşma.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Başvuru alma
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli
alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve
kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK IV’ün (5) numaralı öğesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“5. Talep edildiğinde, değişikliğin kabul edildiği ülkeler ve kararları,”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
YAĞLI, LİFLİ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TOHUMU SERTİFİKASYONU
VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yağlı,
Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Islak imzalı müracaatlarda tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir.”
“d) Başvuru sırasında ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk
beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.
1) Ekilen tohumluğa ait sertifikanın aslı veya sertifikanın aslının bulunduğu resmi kuruluştan onaylı sureti,
2) Çeşide veya ebeveynlere ait özellik belgeleri,
3) Üretim tarlalarını gösteren krokiler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/6/2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(4) Başvuru sırasında ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk
beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.
a) Üretim tarlalarını gösteren krokiler,
b) Ekilen tohumluğa ait sertifikanın fotokopisi.”
“(6) Islak imzalı müracaatlarda tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:
YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“j) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “işletme
tescil belgesi ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “il/ilçe müdürlüklerine” ibaresinden sonra
gelmek üzere “fiziki veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “il/ilçe
müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011
28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
114/5/2013
28647
223/2/2018
30341
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi imal etmek isteyen durumları bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uyan işletmeciler, T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat etmek suretiyle, işletmelerine “İmal İzin Belgesi” alır.
(2) İmal İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır:
a) İnşaat planı; mevcut bir binadan istifade edilecek ise esas bina ve tadilat planı.
b) İnşaatın yapıldığı veya işletmenin bulunduğu yerin açık adresi ve işletmecinin iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir).
c) İşletmede bulunan tezgah ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleri ile
bunlara ait tesisat planları.
ç) İmal edilecek alet ve makinelerin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif
resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin
kullanma ve bakım kılavuzu.
d) İmal edilecek alet ve makinenin teknik özelliklerini gösterir Ek-1’de yer alan spesifikasyon.
e) İşletmenin faaliyete başlayacağı tarih (Başvuru dilekçesinde belirtilir).
f) İmalat Kontrol Defteri.
g) Durumu 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulu taşıyan girişimcilerce verilecek, imalattan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi.
ğ) 2 adet vesikalık fotoğraf.
h) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;
1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilere ait olması durumunda, diploma
veya mezuniyet belgesi ve aldıkları dersleri gösterir belgenin (transkript),
2) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesinin sureti veya bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesi veya kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgeden herhangi birisinin,
bulunması gerekir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Ruhsat talebinde, ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde 11 inci maddede
belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda
başvuruda bulunulması gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) İmal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir.
a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-1’de yer alan spesifikasyon (2 adet),
b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile
parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma
ve bakım kılavuzu (2 adet),
c) Alet ve makinenin, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildiren ve şekli Bakanlıkça
belirlenen taahhütname,
ç) Fason imalat yapılması durumunda; imalatı yaptıracak firma tarafından verilecek bu
fıkranın (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen belgeler ile taraflar arasında yapılmış fason iş sözleşmesi,
d) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;
1) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren; Ticaret Sicil Gazetesi veya İlgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin,
2) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin,
3) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen imal ruhsat
harcının yatırıldığını gösterir makbuzun,
bulunması gerekir.
(2) İthal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir:
a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-2’de yer alan spesifikasyon (2 adet),
b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile
parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe
kullanma ve bakım kılavuzu ile var ise üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili deney kuruluşunca
düzenlenmiş deney raporu ve Türkçe tercümesi (2 adet),
c) Ruhsat talebinde bulunulan ürünün Türkiye’de ruhsatlandırılması ve satışı ile ilgili,
ruhsatname geçerlilik süresini kapsayacak biçimde;
1) İhracatçı firma tarafından, ithalatçı firma adına verilen şekli Bakanlıkça belirlenen
yetki belgesinin orijinali ve tercümenin orijinalinden yapıldığını belirtir onaylı Türkçe tercümesi,
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2) İhracatçının imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ihracatçıya verilen
yetki belgesinin orijinali ve onaylı Türkçe tercümesi,
ç) Alet ve makinenin, 6502 sayılı Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti
edildiğini bildiren ve şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,
d) Ruhsat başvurusunda bulunulan ürüne ait, proforma fatura ile onaylı Türkçe tercümesi.
e) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;
1) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat,
ithalat, satış gibi hususların herhangi birinin bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesi veya
ilgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin,
2) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin,
3) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen ithal ruhsat
harcının yatırıldığını gösterir makbuzun,
bulunması gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bakanlıkça onaylı alet ve makinede, onay sahibi firmaca herhangi bir değişiklik yapılması istenirse, değişiklik yapılmadan önce, aşağıda belirtilen belgelerin eklendiği ıslak veya elektronik
imzalı bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda
bulunulması zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının
(c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsat süresini uzatmak
isteyen firmalar, ruhsatname süre uzatımı sürecini de göz önünde bulundurarak, ruhsat son geçerlilik tarihinin üç ay öncesinden itibaren süre uzatımlarını yaptırmak üzere ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte fiziki olarak veya elektronik ortamda il müdürlüklerine müracaat ederler.”
“c) İmal ürünlerin süre uzatımında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen taahhütname,
ç) İthal ürünlerin süre uzatımında 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yetki belgesi ve Türkçe tercümesi ile (ç) bendinde belirtilen taahhütname,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (e) bendi ile altıncı
fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Ruhsatı devir alacak firmalar aşağıdaki belgeleri ekleyerek, ıslak veya elektronik
imzalı bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat
ederler.”
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“c) İmal ürünlerde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belge,”
“d) İthal ürünlerde 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belge,”
“(8) Dördüncü fıkra ve altıncı fıkra işlemlerine esas olmak üzere 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen makbuzun varlığı bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça kontrol edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Zirai mücadele alet ve makinesi ithal edilmek istenildiğinde, ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ekinde fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile;”
“(2) Bakanlıkça onaylı alet ve makineler için yapılan ithalat izni başvurusunda;
a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini gösteren Ek-2’de yer alan spesifikasyon,
b) Proforma fatura orijinali ve Türkçe tercümesi,
c) Onay başka bir firma adına düzenlenmiş ise;
1) Onay sahibinden alınan yetki belgesi,
2) İmalatçı firmadan alınan yetki belgesi orijinali ve Türkçe tercümesi,
istenir.
ç) Bakanlıkça verilen ruhsatnamenin geçerliliği, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden il müdürlüğünce kontrol edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede
belirtilen koşulları taşıyan kişi veya kuruluşlar, T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak
veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte faaliyette
bulunulacak ildeki il/ilçe müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda başvurarak, Zirai
Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi alır.”
(2) Bayilik İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır:
a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişilere ait;
1) 2 adet vesikalık fotoğraf,
2) Açık adres ve iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir),
3) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşula uygun olan girişimciler
için, satıştan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi,
b) Bayi Kontrol Defteri,
c) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden İl Müdürlüğünce yapılmak üzere;
1) Diploma veya mezuniyet belgesi,
2) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesinin sureti veya bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesi veya kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgeden herhangi birisinin,
bulunması gerekir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bayilik İzin Belgesi verilmiş bayiye ilişkin olarak;
a) Bayinin girişimcisi tarafından kapatılması veya bayilikten vazgeçilmesi,
b) Bayi, unvan, adres veya benzeri değişiklik,
durumlarının herhangi birinin ortaya çıkması hallerinde; ilgililer bu durumları, bayilik
izin belgesinin ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değişikliğe ilişkin gerekli belgelerin eklendiği ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin
(2) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“2) İstihdam edilen kişiye ait, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h)
bendinin (1) numaralı alt bendinde aranan koşullar ile T.C. kimlik numarası beyanını da içeren
ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, imalattan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi
ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurmakla,”
“2) İstihdam edilen kişiye ait, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c)
bendinin (1) numaralı alt bendinde aranan koşullar ile T.C. kimlik numarası beyanını da içeren
ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, satıştan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi
ve 2 adet fotoğraf ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurmakla,”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi
“TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak, Ek-4’ünde
yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol”
ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak, Ek-5’inde yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM
VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak, Ek-6’sında yer alan
“TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Tarım ve Köyişleri” ibaresi
“Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 12 ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/4/2011

27893

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/4/2012

28254
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1289

—— • ——
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

1365
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DOLUM KOLU TEMİNİ (8 ADET) İHALE EDİLECEKTİR
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:
1 - İKN NO: 2020/60821
2 - BOTAŞ Ceyhan İskele Yükleme Kolları Projesinde kullanılmak üzere 8 (sekiz) Dolum
Kolu Temini yapılacaktır.
3 - Bu işe ait ihale dokümanları, EKAP üzerinden indirilecektir. İhale ile ilgili, Çamlıca
Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan
Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden bilgi edinilebilir.
4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını, en geç 09 Mart 2020 Pazartesi günü Saat 14.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Söz konusu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları kapsamında Açık İhale
usulü ile yapılacaktır.
6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır.
1252/2-2

—— • ——

50.000 ADET B-70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2020/81974
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Sarıoğlan İstasyonu teslimi 50.000 Adet B-70
Beton travers alımı
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında
belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu’na (3. Kat 325 nolu oda)
12/03/2020 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen
yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli
Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan temin
edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1333/1-1
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2.900 TON 60 E1 RAY SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2020/81908
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Gömeç-Yeniçubuk İstasyonları arası yol yenileme
çalışmalarında kullanılmak üzere 2.900 ton cebire deliği açılmamış, 72 metre uzunluğundaki 60
E1 ray alımı
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında
belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu’na (3. Kat 325 nolu oda)
11/03/2020 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen
yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli
Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan temin
edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1332/1-1

—— • ——

MUHTELİF KABLO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2020/77335
1- İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436 - 4437)/
225 50 60 - 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 12 Kalem Muhtelif Kablo Malzemesi; teknik şartname ve
resimlere göre satın alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03.03.2020 - Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
03.03.2020 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1305/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1366/1-1
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Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1371/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1373/1-1
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (doçent
kadrosu için) ve doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda
belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri
gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya
yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Uluslararası
İlişkiler

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik ve
Elektronik
Mühendisliği

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Özel Koşullar
Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında
almış olmak ve oy verme davranışı ve
siyasal katılım konularında ve deneysel
yöntemler üzerine uzmanlaşmış olmak.
Bu uzmanlık alanlarında aşağıda
listelenen kriterlere uygun olarak
yaptığı uluslararası yayınlarla aşağıda
belirtilen puanlama sistemine göre en
az 50 asgari akademik başarı puanına
sahip olmak. (*)
Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek
öğrenim kurumunda belirtilen uzmanlık
alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda
en az üç farklı İngilizce ders verme
tecrübesi olmak. (**)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya
benzeri bir alanda doktora yapmış
olmak. Telekomünikasyon, kablosuz
haberleşme ağları ve haberleşme
teorisi
konularında
uzmanlaşmış
olmak. Alanında ve/veya disiplinler
arası seçkin uluslararası dergilerde
yayın yapmış olmak.

Son Başvuru
Tarihi

4 Mart 2020

4 Mart 2020
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(*) Yayın Kriter ve Puanlama Sistemi:
• SSCI, SCI/SCI genişletilmiş, ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde
editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan.
• Seçkin uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En
fazla bir kitap puanlamaya dahil edilebilir.
• 50 asgari akademik başarı puanının en az 20 puanı son beş yıl içindeki yayınlarla
edinilmiş olmalıdır.
(**) İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda
belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi
olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar
TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini
belgeleyebilirler.
1265/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin, 44/1.Maddesi gereğince, İnfaz İşlemleri
Değerlendirme Komisyonun 07/01/2020 ve 2020/366 İİDK nolu kararıyla UYARILMANIZA
karar verilmiştir. İkinci yükümlülük ihlalinde herhangi bir uyarı veya tebliğ yapılmaksızın
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna iadeniz için İnfaz Hakimliğinden talepte bulunulacaktır. Bu
uyarı kararını tebliğden 15 gün veya işlemlerin yapıldığı tarihden 30 (otuz) gün içerisinde
Adana İnfaz Hakimliğine şikayet yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
S.No
1

Dosya No Savcılık No
2019/3971 2019/7-6328
(NKL)
(CBS)

Adı Soyadı
Aziz EŞİN (T.C.No
40570856522 )

Cezası
Denetimli serbestlik tedbiri
(105/A)

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan
Cemal Beriker Bul. Sakarya Mah. 160/A Seyhan/Adana Tel:0(322) 352 23 20
1363/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Şule Yüksel Şenler Vakfı (ŞYŞV)
VAKFEDENLER: Emine Erdoğan, Nurhayati İnanç, Fatma Bayram, Mihrimah Belma
Satır, Ziya Altan Elmas, Leyla Şahin Usta, Şeyma Döğücü, Türkan Kumru, Fatma Özdemir,
Rabia İlhan, Gaffar Koca
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.02.2020 tarihli ve E:2020/90, K:2020/124
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Şule Yüksel Şenler hanımefendinin aziz hatırasını yaşatmak, korumak
ve örnek teşkil eden hayat hikâyesini biçimlendiren perspektifini anlatmak ve vakıf senedinde
yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI 90.000-TL (Doksan Bin Türk Lirası) nakit
YÖNETİM KURULU :
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Fesih halinde vakfa ait mallar, mütevelli heyetçe belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir
vakfa veya bir Resmi Kuruma devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1335/1-1
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri
alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara
üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili
akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul

Bölüm

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi
Bölümü

Sosyal Bilimler
MYO

Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü

Sosyal Bilimler
MYO

Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü

Meslek
Yüksekokulu

Terapi ve
Rehabilitasyon
Bölümü

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri
Bölümü

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri
Bölümü

Anabilim Dalı/Bilim
Dalı/Program

Koşullar

Eczacılık Fakültesi
mezunu olup
Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı
Anabilim dalında
doktora yapıyor olmak
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Lisans
mezunu olmak ve
Hareket ve Antreman
Spor Yönetimi
Biliminde tezli
Programı
yükseklisans yapmış
olmak ve Spor Yönetimi
Biliminde Doktora
yapıyor olmak
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Lisans
Spor Yönetimi
mezunu olmak ve Spor
Programı
Yöneticiliği alanında
tezli yükseklisans
yapmış olmak
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Lisans
Fizyoterapi Programı mezunu olup, Anatomi
alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak
Biyokimya
Anabilimdalında Tezli
Tıbbi Biyokimya
Yükseklisans yapmış
Anabilim Dalı
olmak ve aynı alanda
doktora yapıyor olmak.
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Anabilim
Dalında tezli
Tıbbi Biyoloji
Yükseklisans yapmış
Anabilim Dalı
olmak ve Sinirbilim
Alanında doktora
yapıyor olmak.

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

2

Arş. Gör.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör..

1

Arş. Gör.

1

Arş. Gör.
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Meslek
Yüksekokulu

İnşaat
Bölümü

İnşaat Teknolojisi

Meslek
Yüksekokulu

Mimarlık ve
Şehir
Planlama
Bölümü

Mimari Restorasyon

Sağlık
Hizmetleri
MYO

Terapi ve
Rehabilitasyon
Bölümü

Fizyoterapi (İng.)
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İnşaat Mühendisliği
Lisans mezunu olmak
ve Hidrolik ve Su
Kaynakları alanında
tezli yükseklisans
yapmış olmak ve İklim
ve Deniz Bilimleri
alanında doktora
yapıyor olmak.
Mimarlık Lisans
mezunu olmak ve Yapı
Bilgisi AD. Tezli
yükseklisans mezunu
olmak ve RölöveRestorasyon AD.
doktora yapıyor olmak.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Lisans
Mezunu olmak ve Aynı
Anabilimde tezli
Yükseklisans yapmış
olmak ve aynı alanda
doktora yapıyor olmak.
Beslenme ve Diyetetik
Lisans mezunu olmak
ve Beslenme ve
Diyetetik AD. Tezli
yükseklisans yapmış
olmak ve aynı AD.
Doktora yapıyor olmak.
Sosyal Hizmet AD.
Tezli yükseklisans
yapmış olmak ve aynı
alanda doktora yapıyor
olmak.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

2

Öğr.. Gör.

1

Öğr. Gör.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi
: 18.02.2020
Son Başvuru Tarihi
: 03.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi
: 05.03.2020
Sınav Tarihi
: 06.03.2020
Sınav Sonuç Tarihi
: 09.03.2020
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki
şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon
Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
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• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması
halinde aslı gibidir yapılır)
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Çalışma Belgesi
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış
olanlar getirecekler)
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu
Belirten Belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.
1266/1-1

—— • ——
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam
edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat
yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

ADET

KPSS PUAN

AÇIKLAMALAR

TÜRÜ

- Bilgisayar Mühendisliği bölümü

lisans

mezunu

olmak.
- ISO/IEC
Büro Personeli
(Lisans)

27001:2013

Bilgi

Güvenliği

Yönetim

Sistemi İç Denetçi sertifikasına sahip olmak.
1

KPSS P3

- Security Operations Center Analyst sertifikasına sahip
olmak.
- Lisans sonrası bilişim alanında Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemleri sorumlusu olarak belgelendirmek
koşuluyla en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 - Belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak,
3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak,
4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
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5 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,
6 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
7 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile
görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir,
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi resmi internet sayfası www.istiklal.edu.tr den ilan tarihi
itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek
Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2 - Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ayrıca
deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5 - 1 adet vesikalık fotoğraf.
6- SGK Prim Dökümü( SGK hizmet dökümünde meslek kodu girilmeyen adaylar için
çalıştıkları kurumdan alacakları çalışma belgesiyle meslek kodunu belgelendirebileceklerdir.
Farklı meslek kodu bulunan adayların çalışma belgeleri kabul edilmeyecektir.) ve İş Deneyim
Belgesi, Sertifika, Katılım Belgesi, Eğitim Belgesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim
tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları www.istiklal.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi
içerisinde başvuru yapmayan ya da başvuru yapmasına rağmen göreve başlamayanların yerine
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.istikal.edu.tr adresinde
yayınlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak
şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istiklal.edu.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme
yapılmış olsa dahi fesih edilir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Başvuru Adresi: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü, İsmetpaşa Mah.
Emniyet Cad. Bahçelievler Yerleşkesi 46100 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Santral: +90(344)300-4990
1334/1-1
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Hemşin Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Hemşin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla Memur alınacaktır.
Sıra
No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS

KPSS

Türü

Puanı

Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin
İşletme, Kamu Yönetimi,
1

TAHSİLDAR

GİH

8

1

Maliye, Muhasebe,
İktisat, Çalışma

60
E/K

P3

Ekonomisi, Ekonomi

Puan
ve
Üzeri

bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Meslek Yüksek
Okullarının Harita, Harita

60

Kadastro, Harita ve
2

TEKNİKER

THS

10

1

Maden Ölçme, Harita
Teknikerliği önlisans
programlarının birinden

E/K

P93

Puan
ve
Üzeri

mezun olmak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş Memur kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
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2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
• Her iki kadro için alanında bir lisans programından mezun olmuş olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında; Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;
• İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden
(www.hemşin.bel.tr) temin edilecektir,
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf ,(1 adedi forma yapıştırılacak)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/03/2020 tarihinden itibaren 20/03/2020 günü
saat 17:00 kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), kuruma teslim ederek
müracaatlarını yapabilirler,
• Başvuru belgelerinin Atatürk Cad. No: 70 Hemşin RİZE Adresinde bulunan Hemşin
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır,
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak
boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
23/03/2020 tarihinde www.hemsin.bel.tr internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta ile
gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Hemşin Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 09/04/2020 Günü saat 10:00 da
başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye,
başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

1330/1-1
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Sivas Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.
S

Kadro

N

Unvanı

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

KPSS

Türü

Puanı

Herhangi bir Önlisans
1

İtfaiye Eri

GİH

10

40

programından mezun olmak. En az
C sınıfı sürücü belgesine sahip

Erkek

P93

Erkek/Kadın

P93

Erkek

P94

En az
60 puan

olmak.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
2

İtfaiye Eri

GİH

10

7

Ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.

En az
60 puan

En az C sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak.
3

İtfaiye Eri

GİH

10

20

En az C sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.

En az
60 puan

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Sivas Belediye Başkanlığı’nın boş itfaiye eri kadroları
için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış,
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel
Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
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• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
• 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır,
• Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sivas.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir,
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile, 16/03/2020’den 20/03/2020 Cuma günü saat
17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), müracaatlarını
yapabilirler.
Başvuru belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat
Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 27/03/2020 tarihinde belediyemiz
web sayfası(www.sivas.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir,
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Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde; 02/04/2020 Perşembe Günü saat 09:00’da
başlayacak olup, sözlü sınavı müteakip uygulama sınavı yapılacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan
edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
1331/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

1351/1-1

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2020 – Sayı : 31043

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

1359/1-1

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2020 – Sayı : 31043

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

Tiyatro Bölümü

Profesör

ADET
1

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Doçent

1

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen Edebiyat
Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktor Öğretim Üyesi

2

İletişim Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi
Bölümü
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği Bölümü – Polimer
Bilim ve Teknolojisi Alanı

Ticari Bilimler
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Fakültesi
Bölümü
Uygulamalı Bilimler
Yazılım Geliştirme Bölümü
Yüksekokulu

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim
dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde)
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
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*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde)
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili
Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
*İngilizce Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların; Derlem Dilbilim alanında
uzmanlaşmış ve sözlü derlem araştırması yapmış olması ve beş yıl alanda öğretmenlik deneyimi
olması şartları aranmaktadır.
*Yazılım Geliştirme Bölümüne başvuracak adayların; Yazılım Geliştirme, Yazılım
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanı ve benzeri alanlarda Tezli
Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olması; Blokzinciri, veri bilimi, yapay zeka,ve
makina öğrenimi ve benzeri alanlarından en az bir veya birkaçında uzmanlaşmış olması şartları
aranmaktadır.
Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
gerekmektedir. )
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
1307/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9181-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9181-2 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
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