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YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ
HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “03”
sıra numaralı “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunun “01” kurum kodundaki “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “01” sıra numaralı “Büro,
Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet koluna ve “03” sıra numaralı “Sağlık ve Sosyal
Hizmetler” hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler
dâhil tüm kara alanlarında, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine
tabi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj
gölleri ile akarsularda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılacak çevre denetimlerine ve
uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri,
b) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun uyarınca Bakanlığın görev ve yetkileri kapsamında kalan denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile
yürütülecek iş ve işlemleri,
c) Çevre denetçisinin niteliklerini,
ç) Faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülüklerini,
d) Denetim ile ilgili birimlerin görev ve yetkisini,
e) Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik; askeri işyerleri, askeri bölgeler ve tatbikatların denetiminde,
2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Nükleer
Düzenleme Kurumunun yetki alanına giren konular ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan konuların denetiminde uygulanmaz.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda, ilgili kurumun oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri alması kaydıyla Bakanlık ve ilgili kurumlar arasında bir protokol
yapılarak ortak denetim yapılabilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun
12 nci, 15 inci, 24 üncü, 25 inci, ek 3 üncü, ek 5 inci ve ek 7 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli
ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü, 104 üncü, 109 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Birleşik çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalışmalarının 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygunluğunun bir arada ele
alındığı çevre denetimlerini,
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ç) Çevre bilgi sistemleri: Kanunda tanımlı yükümlülüklerin uygulanması, izlenmesi veya denetlenmesine yönelik Bakanlıkça oluşturulmuş yazılımları,
d) Çevre birimi: Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin, Kanun kapsamında iş ve işlemlerini
yürüten teknik birimlerini,
e) Çevre denetçisi: Çevre birimlerinde görev alan ve 9 uncu maddede belirtilen şartları
taşıyan kişiyi,
f) Çevre denetçisi adayı: Çevre birimlerinde görev alan ve çevre denetçisi olmak amacıyla denetim faaliyetlerine katılan kişiyi,
g) Çevre denetim ekibi: Çevre denetimini gerçekleştirmek üzere 8 inci madde hükümleri uyarınca oluşturulan denetim ekibini,
ğ) Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygunluğunu kontrol etmek için, tesis veya faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, tespitlerin tutanak
altına alınmasını, gerektiğinde rapor haline getirilmesini ve uygunsuzluk halinde idari yaptırım
kararını verme ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,
h) Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip kişiler arasından seçilen ve
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı
faaliyetleri Bakanlığa bildiren kişiyi,
ı) Çevresel risk değerlendirmesi: Tesis veya faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi ile denetim sıklığını yansıtan ve risk değerlendirme yöntemi ile belirlenen
sınıflandırmayı,
i) Denetim planı: Denetim otoritesinin öncelikleri ile hedeflerini belirleyen ve denetim
programlarını içeren stratejik dokümanı,
j) Deniz kirliliği denetçisi: Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin kontrolünde görevlendirilecek olan ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenen deniz kirliliği denetim personelini,
k) Deniz kirliliği denetim ekibi: İki veya daha fazla deniz kirliliği denetçisinden oluşan
ve Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve mercilerin yetkili makamı tarafından görevlendirilen
denetim ekibini,
l) E-denetim sistemi: Çevre denetim süreçlerinin yürütüldüğü yazılımları içeren sistemi,
m) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir
aygıtla yola çıkabilen tüm deniz araçlarını, hava yastıklı tekneleri, hidrofil botlar, platformlar
ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,
n) İhlal: 2872 sayılı Çevre Kanununda ve ilgili mevzuatta belirtilen yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere aykırılığı,
o) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,
ö) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,
p) Konu bazlı çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattan en az birine uygunluğunun ele alındığı
çevre denetimlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yükümlülükler
Denetime tabi tesisler veya faaliyetler
MADDE 5 – (1) Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamına giren her türlü kirlilik
kaynağı, ihlal, tesis ve faaliyetler denetime tabidir.
Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;
a) Denetim sırasında çevre denetçisinin veya deniz kirliliği denetçisinin tesis veya faaliyet sahalarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ile her türlü
ekipmanı sağlamakla,
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b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça
yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarına yaptırmakla, ölçüm
ve analizlerin giderlerini karşılamakla,
c) Çevre denetçisinin veya deniz kirliliği denetçisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya
itiraz durumunda talep edilen ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,
ç) Denetimle ilgili istenilen bilgi ve belgeleri talep edilen sürede eksiksiz olarak sağlamakla,
yükümlüdür.
Yetkili birimler
MADDE 7 – (1) Bakanlığın tesis veya faaliyetleri denetlemekle yetkili birimleri; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İl Müdürlükleridir.
(2) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların
Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile anılan Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen
hususlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ile İl Müdürlükleri denetim yapmaya yetkilidir.
(3) Çevre mevzuatının yetkili kıldığı kurum ve mercilerin denetim yetkileri saklıdır.
Çevre denetim ekibinin görevlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında denetim görevinin yapılması
için denetimle yetkili birimin en üst amiri tarafından çevre denetim ekibi görevlendirilir.
(2) Çevre denetim ekibi, dördüncü fıkrada belirtilen denetimler hariç olmak üzere, en
az iki çevre denetçisinden oluşur.
(3) Çevre denetim ekibine çevre denetçisi adayları da dâhil edilebilir. Çevre denetim
ekibinde yer alan çevre denetçisi adayları denetim tutanağını gözlemci olarak imzalar.
(4) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ek 11, ek 12 ve ek
13 üncü maddeleri kapsamında yapılan denetimlerde, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan yakıt denetimlerinde, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer almayan hayvansal atık şikâyetleri
için yapılan denetimlerde ve 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği ile 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği kapsamında yapılan
denetimlerde; çevre denetim ekibi, ekipte en az bir çevre denetçisi bulunması kaydıyla çevre
birimlerinde tekniker olarak görevli olan çevre denetçisi eğitimi almış personelden oluşturulabilir.
(5) Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve merciler, yetki devri kapsamında Bakanlıkça
belirlenmiş olan nitelik ve koşullara uygun denetim ekibi ve personeli ile denetimleri yürütürler.
Çevre denetçisinde aranacak nitelikler
MADDE 9 – (1) Çevre denetçisi olmak için;
a) Bakanlık ve İl Müdürlüğünün çevre birimlerinde görev almak,
b) Üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen fakültelerinden mezun olmak,
c) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetçisi eğitimini tamamlamış olmak,
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ç) Çevre mevzuatı kapsamında en az on beş çevre denetimine çevre denetçisi adayı olarak katılmak,
zorunludur.
Çevre denetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Çevre denetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesi, ürünleri ve hizmetlerine dair bulgular ile
daha önce yapılan denetimlerden elde edilen bulguları toplamak ve bunları değerlendirmek.
b) Denetim mahalline, özellikle ihbar, şikâyet ya da kirliliğin ve/veya bozulmanın görüldüğü durumlarda en seri şekilde ulaşmak.
c) Denetim sırasında gerekli gözlem ve tespitleri yapmak, bilgi ve belgeleri değerlendirmek.
ç) Çevre mevzuatı çerçevesinde denetimi gerçekleştirmek ve çevre kirliliğini ve/veya
ihlali belirlemek.
d) Gerekli görülmesi hâlinde; ölçüm ekipmanı bulunması durumunda ölçüm yapmak,
ölçüm ekipmanının olmaması veya yeterli olmaması durumunda ilgili mevzuatta belirtilen
esaslar çerçevesinde ölçümler/analizler için numune almak ya da aldırmak.
e) Eğer mümkün ise; ihlali fotoğraf, video çekimi, hava fotoğrafı veya uydu görüntüsü
ile belirlemek.
f) Denetimin bitiminde çevre denetim tutanağını düzenlemek.
g) Gerektiğinde mahallin mülki idari amirinden kolluk kuvveti görevlendirilmesini
talep etmek.
ğ) 18 inci madde kapsamında denetim raporu hazırlamak ve ilgililere göndermek.
h) İhlal tespit edilmesi halinde uygulanması öngörülen idari yaptırımı; çevre denetim
tutanağını, varsa fotoğraf/video kayıtlarını, hava fotoğraflarını, uydu görüntülerini, numunelere
ilişkin analiz sonuçlarını ilgili dokümanlar ile birlikte bağlı bulunduğu idarî yaptırım kararı
vermeye yetkili makama/amirlere sunmak.
(2) Çevre denetim ekibinde yer alan çevre denetçileri; eşlerine, ikinci dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları tesis veya faaliyetlere denetim yapamazlar.
Çevre denetçisi kimlik kartı
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan koşulları sağlayan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli için şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek çevre
denetçisi kimlik kartı düzenlenir.
(2) Bakanlık ve İl Müdürlüğünün çevre birimlerinde görev alan personelde mevcut olan
çevre denetçisi kimlik kartları geçerlidir.
(3) Denetim görevinden herhangi bir nedenle süresiz ayrılanlar, çevre denetçisi kimlik
kartlarını Bakanlığa gönderilmek üzere İl Müdürlüklerine teslim eder.
(4) Görev yeri değişen çevre denetçileri, atandıkları İl Müdürlüklerinde denetçi kartlarını denetim görevleri devam ettiği sürece kullanabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Denetim İlkeleri
Planlı denetimler
MADDE 12 – (1) Tesis veya faaliyetlerin çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin risk
değerlendirme yöntemi ile sınıflandırıldığı ve denetim sıklığının belirlendiği çevre denetim
planları, Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin işbirliği ile hazırlanır. Bu planlar ulusal, bölgesel veya
il ölçeğinde yıllık olarak veya istenilen periyotta oluşturulabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
(2) Çevre denetim planları;
a) Plana alınan tesis veya faaliyetlerin çevresel risk değerlendirme bilgilerini,
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b) Çevre birimi ve denetim altyapısı bilgisini,
c) Yıllık birleşik çevre denetim programını,
ç) Çevresel risk değerlendirme esaslı hazırlanmış programı,
d) Şikâyet, kaza, ihbar, uygunsuzluk ve izin verme amacı gibi durumlarda yapılan rutin
olmayan denetimlerin usulünü,
içerir.
(3) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik denetim gerçekleştirilecek tesis
veya faaliyetler için yıllık birleşik çevre denetim programı; Çevresel Etki Değerlendirmesi,
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın Aralık
ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
(4) Çevresel risk değerlendirme esaslı çevre denetim programları ile ihtiyaç duyulan
diğer denetim programları, konu bazlı çevre denetiminin yanı sıra birleşik çevre denetimleri
olarak da gerçekleştirilebilir.
(5) Bakanlık ve Bakanlığın yetki verdiği kurum ve merciler, denetimleri kendilerinin
belirlediği programlar çerçevesinde yetki konularına göre konu bazlı olarak gerçekleştirirler.
Plansız denetimler
MADDE 13 – (1) Kaza ya da olay gibi durumlarda veya gerek görüldüğü hallerde yapılan ani denetimler ile şikâyet ve ihbar denetimleri, denetim planına bağlı olmaksızın birleşik
ya da konu bazlı çevre denetimi olarak yapılır.
(2) Bakanlık veya İl Müdürlüklerine bildirilen şikâyetler, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun olması şartıyla değerlendirmeye alınır ve şikâyet konusunun
Çevre Kanunu kapsamında olması halinde denetim gerçekleştirilir. İhbar durumunda ise ihbar
konusunun Çevre Kanunu kapsamında olması halinde denetim gerçekleştirilir.
Bildirim
MADDE 14 – (1) Yıllık birleşik çevre denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetim tarihinden en az on iş günü öncesinde yıllık denetim programına alındıkları bildirilir.
(2) Yıllık birleşik çevre denetim programı dışında yapılan denetimlerin haberli yapılması zorunlu değildir.
Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Denetim faaliyetleri yıllık olarak değerlendirilir ve Bakanlıkça hazırlanan yıllık faaliyet raporları halkın erişimine açılır.
(2) Yetki devri yapılan kurum ve merciler tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre
denetimlerine dair bilgiler, ceza ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça
belirlenen şekilde Bakanlığa bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Denetim Usul ve Esasları
Çevre denetim tutanağı
MADDE 16 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen çevre denetim
ekibi tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda;
a) Çevre denetimlerinde Ek-1’de yer alan çevre denetim tutanağı düzenlenir.
b) Egzoz gazı emisyon kontrolü için yapılan taşıt denetimlerinde, Egzoz Gazı Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan egzoz gazı emisyon denetim tutanağı kullanılır.
c) Çevre denetim tutanağı, e-denetim sistemi üzerinde hazırlanarak denetim ekibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanır.
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ç) E-denetim sisteminin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kendiliğinden karbonlu matbu çevre denetim tutanağı, mürekkepli veya tükenmez kalemle en az üç nüsha halinde hazırlanır ve denetim ekibi tarafından
imzalanır. İmzalı çevre denetim tutanağı e-denetim sistemine kaydedilir.
d) Tesis veya faaliyetlere yapılan saha denetimlerinde çevre denetim tutanağı yerinde
düzenlenir.
e) Matbu çevre denetim tutanağı kullanılarak yapılan saha denetimlerinde, talep edilmesi halinde tutanağın bir nüshası denetime tabi olan sorumlu kişiye verilir. E-denetim sistemi
ile hazırlanan imzalı çevre denetim tutanakları, talep edilmesi halinde denetime tabi olan sorumlu kişinin beyan edeceği e-posta adresine gönderilir.
(2) Bakanlık birimleri ya da diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yapılacak çevre denetimlerinde çevre denetim tutanaklarını denetime katılan diğer görevliler de imzalar.
(3) Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve mercilerin kullanacağı çevre denetim tutanağı
formatı ve kullanım şekli kendileri tarafından belirlenir. Belirlenecek formatta düzenlenecek
çevre denetim tutanağında denetlenen gerçek kişi ise; adı soyadı, adresi, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse pasaport numarası ve yabancı kimlik
numarası, tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, vergi sicil numarası, adresi, kanunî temsilcisinin
adı soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
değilse pasaport numarası veya yabancı kimlik numarasının yer alması zorunludur.
İhlalin tespiti
MADDE 17 – (1) Kanunda belirtilen ihlallerin belirlenmesinde çevre denetim tutanağı
kullanılır. İhlal tespitinde çevre bilgi sistemleri, fotoğraf, hava fotoğrafı, kamera, uydu görüntüleri ve diğer teknik cihazlardan yararlanılabilir.
(2) Saha denetimleri haricinde;
a) Çevre bilgi sistemleri ile yapılan tespitlerin denetim ekibi tarafından ihlali işleyenin
ve ihlalin tespiti için yeterli bulunması halinde çevre denetim tutanakları bu bilgilere dayandırılarak düzenlenebilir.
b) Resmi yazı ile denetim ekibine intikal eden ihlal bildirimlerinde, olayın mahiyeti nedeni ile ihlalin tekrar yerinde tespitinin mümkün olmadığı durumlarda, bildirilen bilgi ve belgelerin denetim ekibi tarafından ihlali işleyenin ve ihlalin tespiti için yeterli bulunması halinde
çevre denetim tutanakları bu bilgilere dayandırılarak düzenlenebilir.
(3) İhlal tespiti ile bu ihlalleri gerçekleştirenlerin tespitinin aynı anda yapılmasının
mümkün olmadığı durumlarda yapılan tespitler için gerçek kişi çevre denetim tutanağı kişi bilgileri boş bırakılarak düzenlenir. İhlali gerçekleştirenler tespit edildiğinde, kabahat fiilini işleyenlerin niteliğine göre gerçek ya da tüzel kişilik olarak düzenlenecek olan çevre denetim tutanağında, daha önce ilgili fiile dair kişi bilgileri boş bırakılarak düzenlenmiş olan tutanağın
numarası belirtilir.
(4) İhlalin tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak
yeterli miktarda alınır, etiketlenir ve mühürlenir. Numunelerin analizi yetkili laboratuvarlarca
yapılır. Laboratuvar, analiz sonuçlarını faaliyet sahibine ve denetimi yapan ilgili kuruma bildirir.
Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir. Alınan numuneler denetim tutanaklarında
belirtilir.
(5) İhlalin belirlenmesi için fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan yararlanılması
veya numune alınması işleminin; ilgililerin olay mahallinden ayrılması, olayın kendine özgü
mahiyeti gibi fiili imkânsızlıklar nedeniyle yapılamadığı durumlarda çevre denetim tutanağının
düzenlenmesi ihlalin tespiti için yeterlidir.
Denetim raporu
MADDE 18 – (1) Yıllık denetim programına alınan birleşik denetimlerde denetim raporu hazırlanır. Denetim raporu kırk takvim günü içinde hazırlanmalıdır. Bu süre analiz, ölçüm
ve belge istenen durumlarda ilgili belgelerin denetçiye ulaştığı tarihten itibaren başlar. Denetim
raporunda;
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a) Denetim sırasında tespit edilen hususlar, eksiklikler ve uygunsuzluklar,
b) İdari yaptırım uygulanmasını gerektiren durumlarda önerilen cezalar ile yasal dayanakları,
yer alır.
(2) Denetim raporu; ekinde çevre denetim tutanağı, numune alınmış ise analiz sonucuna
ilişkin rapor, fotoğraf ve video çekimi yapılmış ise buna ilişkin kanıtlar ve ilgili diğer belgelerle
birlikte idarî yaptırım kararı vermeye yetkili merciye sunulur.
(3) Yıllık birleşik denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, yapılan birleşik
denetime ait raporların bir nüshası gönderilir.
İdari yaptırım kararı
MADDE 19 – (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda Kanunda
belirtilen cezalar uygulanır.
(2) Söz konusu idari yaptırım kararına yol açan ihlal, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre suç oluşturuyor ise soruşturma yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(3) Bakanlık, İl Müdürlükleri ve Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve merciler tarafından
düzenlenen idarî yaptırım kararlarında;
a) İdarî yaptırım kararı düzenlenen gerçek kişi ise; adı soyadı, adresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının,
b) İdarî yaptırım kararı düzenlenen tüzel kişi ise; unvanı, adresi, vergi sicil numarası,
vergi dairesi ve kanunî temsilcisinin adı soyadının,
c) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin,
ç) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,
d) Kararı bağlayan idari yaptırımın dayanağının,
e) İdari para cezası miktarının,
f) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,
g) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin,
ğ) Cezanın ödeneceği yerin,
h) Ödeme süresinin ve şeklinin,
ı) İdari yaptırım kararına karşı kanun yolunun (merci ve süresi),
i) Karar tebliğ tarihinin,
j) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,
belirtilmesi zorunludur.
(4) Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda ise alt sınırdan ayrılarak ceza
verilmesi hâlinde, alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesinin gerekçeleri de ayrıca belirtilir.
İdarî yaptırım kararının tebliğ edilmesi
MADDE 20 – (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir.
(2) Tebliğ edilecek idarî yaptırım kararında, karara karşı başvurulabilecek kanun yolları,
mercileri ve süreleri açıkça belirtilir.
İdarî yaptırım kararına itiraz
MADDE 21 – (1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içinde idarî yargıda dava açılabilir.
Bakanlıkta idarî para cezası verme yetkisi
MADDE 22 – (1) Kanunda belirtilen ihlaller için idarî yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdürler, taşra teşkilâtında il müdürü tarafından verilir.
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Bakanlık dışında idarî para cezası verme yetkisi
MADDE 23 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetki devri yapıldığında; ihlaller için idarî yaptırım kararı düzenlemek suretiyle idarî para cezası verme yetkisi, yetki devri yapılan kurum ve merciler tarafından kullanılır.
Süre verilmesi ve/veya faaliyetin durdurulması
MADDE 24 – (1) İhlale neden olan tesis veya faaliyetler, kirlenmenin meydana geldiği
hallerde kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli
tedbirleri almak ve yasaklara aykırı faaliyetlerini düzeltmekle yükümlüdür.
(2) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda, idari para cezasını müteakip,
tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için idari yaptırım kararı vermeye yetkili merci tarafından;
a) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek
bir yıla kadar,
b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve dördüncü paragraflarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,
c) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç aya kadar,
ç) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek
bir yıla kadar,
d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir yıla kadar,
e) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için bir yıla kadar,
f) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için iki aya kadar,
g) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir yıla kadar,
ğ) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin altıncı paragrafında belirtilen yükümlülüğe uymayan işletmeye taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine bağlı olarak altı
aya kadar,
h) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,
ı) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin ikinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,
i) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir aya kadar,
j) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için işletmelerin taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine göre bir yıla kadar,
k) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir yıla kadar,
l) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için on beş güne kadar,
m) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir yıla kadar,
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n) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için;
1) Lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine aksaklıklarını giderecek termin planı
için on iş gününe ve yatırımlarını tamamlamak için ise bir yıla kadar,
2) Tehlikeli atık üreten tesislerde uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzluğu gidermek üzere altı aya kadar, uygunsuzluğun giderilmesi için yatırım gerekmesi halinde termin
planı verilmesi için otuz takvim gününe ve yatırımın tamamlanması için de bir yıla kadar,
3) Kaza durumunda tehlikeli atıkların ve tehlikeli kimyasalların döküldüğü yerde kirliliğin ortadan kaldırılması için bir aya kadar,
o) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir yıla kadar,
ö) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde belirtilen yükümlülüğün
yerine getirilmesi için bir aya kadar,
p) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir aya kadar,
süre verilebilir.
(3) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen
tesis veya faaliyetin çalışması, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur.
(4) Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur ve bu durum Sağlık Bakanlığına
bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gemi Kaynaklı Kirlilik Denetimi
Tespit tutanağı
MADDE 25 – (1) Yetki devri yapılan kurum ve mercilerce gemilerle ilgili olarak yapılan denetimler, deniz kirliliği denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.
(2) Denizlerde idarî para cezası vermeye yetkili kurum ve mercilerin yetkili oldukları
alanlarda sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmaları, kontrol,
izleme ve haberleşme için gerekli her türlü tedbiri almaları esastır.
(3) Gemilerle ilgili yapılan denetimlerde, Ek-2’de yer alan tespit tutanağı en az üç nüsha
olarak düzenlenir. Her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kendiliğinden karbonlu
tespit tutanakları sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle hazırlanır; tutanağı düzenleyenlerin
her biri ve ihlale neden olan yetkili temsilci/geminin kaptanı tarafından imzalanır. İhlale neden
olan yetkili temsilci/geminin kaptanı, imza atmaktan kaçındığı takdirde ya da kirleten geminin
olay yerinden ayrılması veya havadan tespit yapılması halinde bu durum tutanakta belirtilir.
(4) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hüküm, gemiler için tespit tutanağı ile
uygulanır.
Gemilerde ihlal tespiti
MADDE 26 – (1) Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde yetki devri yapılan kurum ve mercilerin deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından, yetkili oldukları alanlarda;
a) Kirlenen mahallin, kirletici türünün ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazların biri veya birkaçı ile fiilen tespiti yapılarak
Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir. Bu durumda, kirlenen mahalden ve kirleten gemiden numune alınmasına gerek yoktur.
b) Kirletici türünün veya kirleten geminin/gemilerin tespit edilememesi durumunda,
kirlenen mahalden, kirlenen mahale en yakın kirlenmemiş mahalden ve/veya kirliliğe sebep
olma ihtimali olan gemiden/gemilerden meydana gelen olayın mahiyetine göre numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir.
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(2) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp farklı bir idarî para cezası vermeye
yetkili kurumun alanına girmesi durumunda, kirlenme mahallindeki idarî para cezası vermeye
yetkili kurumun deniz kirliliği denetim ekiplerince;
a) Kirlenen mahallin, kirletici türünün ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazlar ile fiilen tespiti yapılarak Ek-2’de yer alan tespit
tutanağı düzenlenir. Geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma
idari yaptırım uygulanmak üzere gönderilir. Bu durumda, kirlenen mahalden ve kirleticiden
numune alınmasına gerek yoktur.
b) Kirletici türünün veya kirleten geminin tespit edilememesi durumunda, kirlenen mahalden numune alınarak Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit
tutanağı düzenlenerek geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma
gönderilir. İdari para cezası vermeye yetkili kurum tarafından kirliliğe sebep olma ihtimali olan
gemiden/gemilerden numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de
yer alan tespit tutanağı düzenlenir.
(3) Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde yetki devri yapılan kurum ve mercilerin deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından kendi sorumluluk alanları dışında ihlal tespit
etmeleri durumunda;
a) Kirlenen mahallin, kirletici türünün ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazlar ile fiilen tespiti yapılarak Ek-2’de yer alan tespit
tutanağı düzenlenir. Geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma
idari yaptırım uygulanmak üzere gönderilir. Bu durumda, kirlenen mahalden ve kirleticiden
numune alınmasına gerek yoktur.
b) Kirletici türünün veya kirleten geminin tespit edilememesi durumunda, idarî para
cezası vermeye yetkili kuruma ivedilikle bildirimde bulunulur. Ancak geminin/gemilerin alandan ayrılması ve/veya kirliliğin hava veya deniz şartları nedeniyle dağılmasının söz konusu
olması durumunda; kirlenen mahalden, kirlenen mahale en yakın kirlenmemiş mahalden ve/veya kirliliğe sebep olma ihtimali olan gemiden/gemilerden meydana gelen olayın mahiyetine
göre numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenerek geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma
gönderilir.
(4) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp, karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında bulunduğu durumlarda, yetki devri yapılan kurum
ve mercilerin çevre denetim ekipleri tarafından; kirlenen mahallin ve kirleten geminin fotoğraf,
video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazlar ile fiilen tespiti yapılarak
Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir ve idari yaptırım işlemleri 34 üncü maddeye göre
yürütülür.
(5) Numune alınması halinde, alınan numuneler özel kaplarına konularak mühürlenir.
Numuneler en yakın yetkilendirilmiş laboratuvara mevzuatta belirtilen süre içinde teslim edilir/gönderilir. Alınan numuneler yetkilendirilmiş laboratuvarda derhâl değerlendirilerek sonuç
bir rapor ile bildirilir.
(6) Gemilerin atıklarına ilişkin bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda; gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde yetki devri yapılan kurum ve
mercilerin deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir.
(7) Gemilere verilecek idarî para cezalarında Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve mercilerin yetkili amirleri tarafından Ek-4’te yer alan idarî yaptırım kararı düzenlenir.
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Gemilerde ihlalin tespitinde istisna
MADDE 27 – (1) Kirleticilerin özellikleri ve kirlenme yoğunluğu göz önüne alınarak,
18 grostona kadar olan (18 groston dâhil) gemilerin sebep olduğu kirlenmeler için, ihlalin tespitinde numune alma şartı aranmaz.
(2) 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen süre verilmesi durumu,
gemilerde tespit edilen ihlallerde uygulanmaz.
ALTINCI BÖLÜM
İdarî Para Cezası Takip ve Tahsili
İdarî para cezalarını ödeme süresi
MADDE 28 – (1) İdari para cezaları, idarî yaptırım kararının tebliğinden itibaren otuz
gün içinde ödenir.
İdarî para cezalarının ödenmesi
MADDE 29 – (1) İdarî para cezaları, muhasebe yetkilisi mutemedine alındı karşılığında
ödenebileceği gibi ilgili muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına da ödenebilir.
(2) İdari para cezalarının, dava açma süresi içinde ve dava açılmadan önce defaten
ödenmesi hâlinde, cezanın dörtte üçü tahsil edilir.
(3) İdari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
(4) İdarî para cezalarının tahsilinde kullanılacak belgelerde ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.
İdarî para cezalarının taksitli ödenmesi
MADDE 30 – (1) İdarî para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde idarî para cezasının ilk taksitinin idari para cezasının ödeme süresi içinde peşin
ödenmesi koşuluyla, idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde
ve en fazla dört eşit taksit hâlinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam
olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
(2) İdarî para cezasının ödeme süresi olan bir ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri
idarî para cezası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; çevre denetim tutanağı ile ceza karar tarihi, karar tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları
açık olarak belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır.
(3) Taksitlendirilen idari para cezasına ilişkin taksitlendirme kararının bir örneği, karar
tarihinden itibaren on iş günü içerisinde yetkili merci adına tahsilatı yapacak muhasebe birimine
gönderilir.
Gemilere verilecek idarî para cezalarının ödeme şekli ve süresi
MADDE 31 – (1) Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para
cezası derhâl ve defaten ödenir. Cezanın derhâl ve defaten ödenmemesi hâlinde; kirleten gemi
yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentesi veya ilgili kuruluşundan teminat göstermesi istenir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından
düzenlenecek teminat mektubu, teminat olarak kabul edilir.
(2) Kirliliğin oluşmasını müteakip geminin neden olduğu kirliliği kendi imkânları ile
giderdiği tespit edildiği takdirde, idarî para cezası üçte bir oranında uygulanır.
Gemilere verilecek idarî para cezasının ödenmesinde teminat gösterilmemesi
MADDE 32 – (1) Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para
cezalarının derhâl ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi hâlinde gemi, idarî para cezası vermeye yetkili merciin talebi üzerine yetkili kurum tarafından
seyrüseferden ve faaliyetten men edilir.
(2) Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak durum en yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

12 Haziran 2021 – Sayı : 31509

(3) Yabancı bir geminin seyrüsefer veya faaliyetten men edilmesi hâlinde ilgili liman
başkanlıklarınca, gemilerin bayrak devletine veya ait olduğu devlete uygun vasıtalarla, alınan
tedbirler ve verilen cezalar hakkında gecikmeksizin bilgi verilir.
Karasuları içerisinde idarî para cezasına ilişkin işlemler
MADDE 33 – (1) Kirleten geminin kirlenen mahalden uzaklaşıp karasuları, münhasır
ekonomik bölge veya serbest bölgeler içerisinde bulunduğu durumlarda, kirleten gemi için belirlenen idarî para cezasına ilişkin işlemler, durumun bildirildiği yetkili kurum tarafından
31 inci ve 32 nci maddelerde belirtilen usullere uygun olarak yapılır.
Karasuları dışında idarî para cezasına ilişkin işlemler
MADDE 34 – (1) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp karasularımızın,
münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında bulunduğu durumlarda, Bakanlık;
Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki ilgili temsilciliklerimiz kanalı ile ihlalin tespitine ve belirlenen idarî para cezasına ilişkin bilgileri kirleten geminin bayrak veya ait olduğu devletine
bildirir ve idarî para cezasının kirletenden tahsil edilerek ödenmesini talep eder.
(2) İdarî para cezasının ödenmemesi hâlinde kirleten aleyhinde Türk Mahkemelerinde
dava açılır.
Gemilere süre tanınması
MADDE 35 – (1) Seyrüseferden men edilen veya savcılığa teslim edilen gemiler hakkında verilen idarî para cezasının bir aylık süre içinde ödenmemesi, teminat gösterilmemesi
hâlinde, idarî para cezası 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Gemilerin uğraksız geçişleri
MADDE 36 – (1) Karasularımızdan yapılan uğraksız geçişlerde kirlenmeye sebebiyet
veren gemi veya deniz vasıtalarına, gemi yetkililerinin ihlalin tespiti için gerekli süreyi beklemek istememeleri durumunda, idarî para cezasının ödenmesi veya teminat gösterilmesi üzerine
seferlerine devam izni verilir.
İdarî para cezasının ödenmemesi hâlinde izlenecek yol
MADDE 37 – (1) Bakanlık ve Bakanlıkça yetki devri yapılan 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerince verilen idarî para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idarî para
cezası tutarları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.
(2) Bakanlıkça yetki devri yapılan mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idarî para cezası tutarları ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur.
İdari yaptırım karar defteri
MADDE 38 – (1) İdari yaptırım kararları Bakanlık ve İl Müdürlüklerinde e-denetim
sistemi üzerinden tutulur.
(2) Yetki devri yapılan kurum ve merciler, Kanuna göre yaptıkları çevre denetimleri
sonucunda idari yaptırım uygulamışlarsa bu idari yaptırımları kendi İdari Yaptırım Karar Defterlerine işlerler.
İdarî para cezalarının gelir kaydı
MADDE 39 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri
tarafından verilen idarî para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
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(2) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen ve 5018
sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer almayan kurum ve merciler tarafından verilen idarî
para cezalarının yüzde ellisi, Çevre Kanunu uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları
karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine, yüzde ellisi ise genel bütçeye gelir kaydedilir. Tahsil edilen tutarın genel bütçeye gelir kaydedilecek
miktarı en geç tahsilatı takip eden ertesi ayın on beşine kadar cezayı tahsil eden kurum ve merciin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çevre Gönüllüsünün Nitelikleri ve Görevleri
Çevre gönüllüsünde aranacak nitelikler
MADDE 40 – (1) Çevre gönüllüsünün;
a) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,
b) Bakanlık tarafından düzenlenecek çevre gönüllüsü eğitimine katılmış olması,
gerekmektedir.
Çevre gönüllüsünün görevleri
MADDE 41 – (1) Çevre gönüllüsü, ihlalleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatına
iletmekle yükümlüdür.
(2) Görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir; bu kişiler yeniden çevre gönüllüsü olarak başvuruda bulunamazlar.
Çevre gönüllüsünün bildirimde bulunma yetkisi
MADDE 42 – (1) Çevre gönüllülerinin tesis veya faaliyetlere giderek denetleme yapma
yetkisi olmayıp ihlalleri bildirme yetkisi bulunmaktadır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Gizliliğe riayet
MADDE 43 – (1) Bakanlık, İl Müdürlükleri ve yetki devri yapılmış kurum ve merciler,
yapılan çevre denetimleri esnasında öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklayamazlar.
Belgelerin basım ve dağıtımı
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin eklerinden; Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından
kullanılacak olanlar Bakanlıkça, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim
yetkisi verilen kurum ve merciler tarafından kullanılacak olanlar ise bu kurum ve merciler tarafından bastırılır ve dağıtılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 45 – (1) 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre
Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar,
bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce İl Müdürlüklerine dağıtılmış olan matbu çevre denetim tutanakları çevre denetimlerinde kullanılabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce bastırılmış olan matbu tespit tutanakları
ile numune alma tutanakları gemilerle ilgili denetimlerde kullanılabilir.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel
İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Aktarma işlemi bir defadan fazla yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak aktarmalarda her bir
personel grubu için norm kadro ile kendi alt grubu için belirlenen kadro sayısının % 50’si aşılamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK–3’ünde yer alan (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro
Unvanları listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK – 4’ünde yer alan (I) Sayılı Kütük: Özel İdareler
Memur Kadro Kütüğü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/6/2007
26548
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/10/2010
27716
210/4/2012
28260
322/5/2016
29719
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar istememesi hâlinde
nöbet görevi verilmez.
d) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra
biter. Okul öncesi eğitim uygulaması bulunan kurumlarda nöbet görevi ile ilgili olarak Millî
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
işlem yapılır.
e) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
f) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar veya bakmakla yükümlü
olduğu engelli bireyi bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere
istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”
“g) Nöbet görevinde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür, kararlaştırılır ve kurum müdürünün onayından sonra öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
ğ) Özel eğitim kurslarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevini Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yerine getirirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin yedinci fıkrası, dokuzuncu fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile
on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının (ç) bendi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl ağustos ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile
en az 15 gün süreli duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, doğrudan kurum müdürlüklerine veya e-Yaygın sistemi üzerinden yapılır.”
“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru
Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir.
Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun
açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda
emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve
(c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iptal
edilir.” ibaresi “iptal edilir ve bu durum e-Yaygın sistemine işlenir.” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(7) Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen
görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gençlik
hizmetleri ve spor il müdürü” ibaresi “gençlik ve spor il müdürü” olarak, üçüncü fıkrasında
yer alan “yılda en az iki defa vali tarafından belirlenen tarihlerde” ibaresi “her yıl ağustos ayı
içerisinde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yılda
en az iki defa” ibaresi “her yıl temmuz ayı içerisinde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kurs süresinin 1/5 oranını geçmemek şartıyla kurs başlama tarihinden itibaren 10 uncu
günün sonunda sona erer.”
“(6) Kişiler başarı değerlendirmesi yapılmayan kurslara bir defa katılabilirler. Ancak
başarı değerlendirmesi yapılan kurslarda başarısız olanlar aynı kursa en fazla bir defa daha katılabilirler. Zorunlu durumlarda Bakanlıkça belirlenen kurslarda bu şartlar aranmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) İl ve ilçedeki ihtiyaçlar değerlendirilerek zorunlu durumlarda her bir kurs için ayrı
ayrı mülki idare amiri onayı alınarak 7 kişilik gruba kurs açılabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilkokul”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kurslar, birey ve toplumun eğitim düzeyi ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
yaygın eğitim kurs programlarına uygun olarak açılır. Kurs türleri mesleki ve teknik kurslar
ile genel kurslar olarak sınıflandırılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak il/ilçe
genelinde düzenlenecek faaliyetler için Genel Müdürlük görüşü alınarak, mülkî idare amirinin
onayı ile millî eğitim müdürlüğünce, ülke genelinde diğer Bakanlık ve ilgili kurum veya kuruluşlar arasındaki faaliyetler için Genel Müdürlük veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenir.
Açık Öğretim Okulları ile Olgunlaşma Enstitülerinin iş birliği faaliyetleri Genel Müdürlükçe
yürütülür.”
“(11) Resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerdeki eğitim giderlerinin hangi tarafça nasıl karşılanacağı ve eğitici
görevlendirme usul ve esasları iş birliği belgesinde açıkça belirtilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve
(ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri mesleki, teknik, sosyal ve kültürel alanda bilgi
ve beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla
açılacak kurslar, ihtiyaç hâlinde Bakanlık Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarla iş birliği yapılarak da açılabilir.
b) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi
kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile diğer kurslardan da faydalanmaları sağlanabilir.”
“ç) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılacak her bir kursta bir alan öğretmeni/usta
öğretici ile birlikte bir özel eğitim öğretmeninin görevlendirilmesi esastır. Alan öğretmeni/usta
öğreticilerin ek ders ücreti karşılığı özel eğitim alanında çalışma yeterliliğine sahip olması durumunda ise ayrıca özel eğitim öğretmeni görevlendirilmez.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Örgün veya açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik halk eğitimi
merkezlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kursları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara
göre yürütülür.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi/kursiyeri bulunmayan araştırma, tasarım ve
üretim ve tanıtım ve pazarlama bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma süreleri bir iş saati
60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Haftalık ders dağıtım çizelgesi düzenlenirken dersler, özellikleri dikkate alınarak
blok veya haftanın belirli günlerinde işlenecek şekilde planlanır. Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar ile süt izni kullananların ders programı gün ve saatleri kurumun genel işleyişini bozmayacak şekilde, ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “derse
girmeden önce ders” ibaresi “aylık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kurumlarda bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süresi
10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.”
“(3) Kurslar, günlük 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere saat 07.00 – 22.00 saatleri arasında planlanır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) Ulusal ve yerel düzeyde özel ve resmî kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
hâlinde düzenlenen kursları tamamlayanlara Ek-7’deki Kurs Bitirme Belgesi ile Ek-11’deki
Katılım Belgesi,”
“(2) Kurs bitirme belgelerinin iş ve işlemleri e-Yaygın sistemi üzerinden tamamlanır.
Belgeler kursiyerlere e-Devlet üzerinden de verilebilir.
(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen Ek-7’deki Kurs Bitirme Belgesi ile Ek-11’deki Katılım Belgesindeki logolar ve imza kısımları iş birliği protokolüne göre düzenlenebilir.”
“d) Olgunlaşma enstitülerinin mesleki ve teknik ortaöğretim denklik programını bitirenlere Ek-12’deki Olgunlaşma Enstitüsü Bitirme Belgesi,”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bilgi
ve belgelerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “belge defteri, not listesi ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiş, Yönetmeliğe ekteki Ek-11 ve Ek-12 eklenmiştir.
MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile 19 uncu maddesi ile değiştirilen Ek-2
1/8/2021 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/4/2018

30388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/5/2020

31138
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 31198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş
ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini almamış ya da başarısız dersi olan öğrenciler yaz okulunda bu derslerden en fazla beş ders alabilir ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini almış, başarmış ve AGNO’su 2,50 ve üzeri olan öğrenciler
ise sadece yaz okulunda olmak üzere üst yarıyıllardan en fazla üç ders alabilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/7/2020

31198
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/4/2012 tarihli ve 28279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış bireyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,
f) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/4/2012

28279
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/8/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak, 14 üncü
maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin” ibaresi “Üniversitenin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) MÜREM: Müzik Rehabilitasyon Merkezini,
d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Stüdyo MKM: Merkez Ses-Kayıt Stüdyosunu,
f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/8/2014

29084
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.’’
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YEKTAM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Program Koordinatörü: Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen ve
Merkezin bilim, teknoloji ve uygulama alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,
e) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/7/2012

28357
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞLI SAĞLIĞI VE BAKIMI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/5/2021 tarihli ve 31473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/5/2021

31473

—— • ——
TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 403)
MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “8. İhale usulü”
başlıklı bölümünün ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) Hazine taşınmazları üzerinde en az yüz milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında
yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak
miktarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara,”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/4/2009

27211

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1-

24/3/2010

27531

2-

18/12/2010

27789

3-

8/2/2011

27840

4-

10/4/2011

27901

5-

1/2/2012

28191

6-

10/10/2012

28437

7-

27/5/2014

29012

8-

19/11/2016

29893

9-

5/12/2019

30969

12 Haziran 2021 – Sayı : 31509

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5126

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5127

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5128
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5143

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5144

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5145
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5146

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5147

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5137
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5138

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5156

—— • ——
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5157
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

5158

—— • ——
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5034

—— • ——
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5038
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Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5089

—— • ——
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden:

5032
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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden:

5029

—— • ——
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5013
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Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5136

—— • ——
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5031
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

5069/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı
gayrimenkullerden 1.ve 4. sıradakiler 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif
usulü ile diğer gayrimenkuller ise açık teklif usulü ile satılacaktır.
2-İhale 23.06.2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye gireceklerin en geç 23.06.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine
geçen belgeler ile 7. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz
etmeleri gerekmektedir.
4-Gayrimenkullerin bedelleri;
Satılacak 1. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı
peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde, 4. sıradaki
gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay
sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde, diğer gayrimenkullerin bedeli sözleşme
tarihinde %25 peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit
aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satılan gayrimenkuller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
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c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu
olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen
belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30’a
kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
7-Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu
olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi
gerekir.)
8-Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
9-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Muhammen

Geçici Teminat

S.N

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Niteliği

1

Fevziçakmak

31203

16

23.472,40

2

Fevziçakmak

34248

13

2.147,93

3

Fevziçakmak

34248

15

2.147,93

Arsa

2.600.000,00

78.000,00

4

Akabe

25852

2

4.848,00

Arsa

6.000.000,00

180.000,00

5

Tatlıcak

23072

2

965,00

Tarla

78.000,00

2.340,00

6

Hayıroğlu

122

1

2.013,19

Arsa

165.000,00

4.950,00

7

Şatır

123

1

1.999,00

Arsa

160.000,00

4.800,00

8

Şatır

124

3

1.996,00

Arsa

160.000,00

4.800,00

Bedel TL

Bedeli TL

Arsa

29.000.000,00

870.000,00

Arsa

2.600.000,00

78.000,00

5129/1-1
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2.250.000 DOZ PEDİATRİK HEPATİT A AŞISI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “2.250.000 doz Pediatrik
Hepatit A Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik
şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü
ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL)Ofis veznesine veya İhale
Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 02.07.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
5213/1-1
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 24.000 ton Kireçtaşı
Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık
İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2021/307437

1-İdarenin
a-) Adresi

: Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b-) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c-) Faks No

: 0 312 244 90 78

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

: ± % 20 toleranslı 24.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.

b) Teslim yeri

: Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin süresi

: Kireç taşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2021 - 30 Aralık 2021
tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle
termin

programı

idare

tarafından

yazılı

olarak

bildirilecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b-) Tarihi ve Saati

: 23.06.2021 Saat 10:00

4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/
ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4766/1-1
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GAYRİMENKULÜN 10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:
1-İHALENİN KONUSU:
Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi, 196 Ada, 16 ve 21 Parsel arasında
kalan 27.076 m2 Park alanında mevcut 1 adet kafeterya (122 m2),1 adet sosyal tesis binası (146 m2),
1 adet havalandırma sistemi yeri (49 m2), 2 adet kapalı tenis sahası (800 m2-657 m2), 1 adet
basketbol sahası (657 m2) olan tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.
Sıra
No

Mah.

Ada

Parsel

Tapu
Alan

Muhammen
Bedel

Geçici
Teminat

1

USKUMRU

196

16 ve 21 Parseller
arasında kalan
Tesis

27.076
m²

8.008.800,00TL

240.264,00TL

2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
kiralanacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 5.000,00.-TL karşılığında
Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir.
4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,
TR62 0001 2009 8630 0007 0000 16 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ İban nolu
Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından
alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir.
5-İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerin ihalesi 24/06/2021 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi
Günyüzü Cad. No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde
bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca belirtilen
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İSTENİLEN BELGELER:
- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
- İmza Beyannamesi,
- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza
sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri,
- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi
vermeleri gerekmektedir.
- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi.
- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi.
- Geçici teminatı yatırmış olmaları,
- Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
5080/1-1
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MÜBADELE İLANI
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden:
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce HBK durumda bulunan malzemelerin 4645 sayılı
Kanunun 38. maddesi uyarınca Mübadelesi yapılacaktır.
1-İDARENİN:
a) Adresi

: İl Emniyet Müdürlüğü. Hamidiye Mahallesi Emniyet Cad 63100 /
ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 414-3130000 Dahili 6926 Fax : 414-3138223
c) Elektronik posta adresi
:
2-MÜBADELE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ekonomik ömrünü tamamlamış (12,000-kg) muhtelif Demirbaş malzeme,
(4.200-kg.) Alüminyum (plaka, güneş enerji panelleri), (65.000-kg.) Hurda
demir (demir hurdası, kazan ve su depoları), (6.560-kg) Sarı demir Hurdası
(Boş Kovan).(2.880-kg) Demir Hurdası (Boş Kovan) ve (2.500-kg) Kırpıntı
Kağıttan oluşmaktadır
b) Durumu ve özellikleri
: Mübadelesi Yapılacak Hurdalar ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde
(mübadelesi yapılacak malın,
ve/veya idarede görülebilir.
cins, miktarı ve faal olup
olmadığı)
c) Mübadele karşılığı
: Sıfır Km. Standart donanımlı (4 adet) 2021 model Ford Tourneo Corurier
alınacak mala ilişkin
(Deluxe 1.5 100 PS Euro 6.2 İleri Manuel) Dizel taşıt.
özellikler
d) Tahmini bedel
: 595.498,00-TL
e) Geçici Teminat
: 20.000,00-TL
3-MÜBADELENİN:
a) Mübadelenin usulü
: Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacak olup ilk teklifler yazılı olarak
verilecek, açık arttırma sırasındaki teklifler mübadele komisyonu önünde
sözlü olarak verilecektir.
b) Yapılacağı yer
: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Toplantı
Salonu Hamidiye Mahallesi Emniyet Cad. 63100 / ŞANLIURFA
c) Tarihi ve saati
: 24/06/2021 günü Saat: 14:00
: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Belge ve dokümanların
görüleceği yer
İkmal Büro Amirliği
e) İstenen belgeler
: Mübadeleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler;
1) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif
Mektubu
2) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında Geçici Teminat
Mektubu
3) Tebligat adresini gösterir bir belge.
4) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı
vekâletname ve kendisinin noter tasdikli imza beyannamesini, tüzel
kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini
sunmaları zorunludur.
5) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı,
ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
6) Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihi İçinde bulunduğu yılda alınmış
adli sicil belgesi.
7) Mübadele dokümanı İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek
Teknik Şartname bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı
yukarıdaki idare adresinden temin edilir. Mübadeleye teklif verecek
olanların mübadele dokümanı satın almaları zorunludur.
8) Mübadeleye katılacak olan istekliler teklif zarflarını ihale günü
saat: 13:45'e kadar Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliğine
teslim etmesi gerekmektedir.
f) Şartname bedeli
: 100.00-TL.
g) Şartnamenin temin
: İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro
edileceği yer
Amirliği/ ŞANLIURFA
h) Sözleşme yapılıp
: Sözleşme Yapılacaktır.
yapılmayacağı
Ancak; Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz
olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

4979/1-1

12 Haziran 2021 – Sayı : 31509

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

1000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1-Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.000.000 adet 1.000 Gr. Rize Turist çay poşeti, %20 artar
- azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık
ihale usulü ile satın alınacaktır.
2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.06.2021 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da
açılacaktır.
4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5-Alternatif teklifler kabul edilmez.
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8-İstekliler ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler.
9-İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
4889/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
Hakkınızda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 11.12.2020 tarih ve 2020/3435 sayılı
kararıyla Türk Ceza Kanunu’nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği “1 yıl süre ile tedavi
ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması” kararı verilmiş olup 5237 sayılı TCK’nun 191/3
maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki
tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde de
başvurmamanız halinde yükümlülüklere ve tedavi gereklerine uymamakta ısrar etmiş
sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur.
S. No
1

Dosya No
2021/131 DS

Savcılık No
2020/46622

Adı Soyadı

Cezası

Sadullah YENİLMEZ

1 Yıl süre ile tedavi ve denetimli

(T.C. No:41506323262)

serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres:Kayalıbağ mah. İnönü cad. no:4 Eski Adana Adliyesi
SEYHAN/ADANA Telefon: 0 (322) 352 09 00
5107/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA
İLİŞKİN İLAN
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 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 Yönetmelik ”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek
Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde
Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahır Kapı Feneri
Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır.
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul

Anabilim Dalı/
Bilim Dalı/
Program

Faruk Saraç Tasarım

Saç Bakımı ve

Meslek Yüksekokulu

Güzellik Hizmetleri

(İstanbul Yerleşkesi)

Programı*

Aşçılık Programı*

(İstanbul Yerleşkesi)

Ameliyathane

Meslek Yüksekokulu

Hizmetleri

(İstanbul Yerleşkesi)

Programı

Faruk Saraç Tasarım

Tıbbi Görüntüleme

Meslek Yüksekokulu

Teknikleri

(İstanbul Yerleşkesi)

Programı

Faruk Saraç Tasarım

(İstanbul Yerleşkesi)

Kadro

Sayısı

Unvanı

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

1

Öğr. Gör.

Lisans mezunu olmak, lisans
eğitimi sonrası belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl
deneyime sahip olmak.

ve Yükseköğretim Kurumlarında
en az 2 (iki) yıl ders vermiş
olmak.

Faruk Saraç Tasarım

Meslek Yüksekokulu

Kadro

Aranılan Şartlar

Gastronomi lisans mezunu olmak

Faruk Saraç Tasarım
Meslek Yüksekokulu

Uzmanlık Alanı/

Hemşirelik lisans mezunu olmak,
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve Yükseköğretim
Kurumlarında ders vermiş olmak.
Fizik lisans mezunu olmak ve
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve Yükseköğretim
Kurumlarında ders vermiş olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak,

Anestezi Programı

alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 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.
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İstenen Belgeler
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro
Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının
Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)
• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş
• Diploma fotokopileri (lisans diploması noter onaylı, diğerlerinin asıllarının olması
halinde aslı gibidir yapılır.)
• Resmi transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır.)
• ALES Sonuç Belgesi
• SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet)
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
olanlar getirecektir.)
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Çalışma belgesi
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil
belgesi)
• Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet)
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde
başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru
tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı
süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Muafiyet:
MADDE 14 - (Değişik: RG-14/3/2016-29653)
(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş
hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya
çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında
merkezi sınav şartı aranmaz.
* İlanımızda yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ve Aşçılık Programı için
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda
merkezi sınav şartı aranmaz.
Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde ilan
edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru Adresi
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Cankurtaran Mah.
Kennedy Cad. No: 2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL
5100/1-1
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi
alınacaktır.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları
sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları
gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile
birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel
Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru
tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-İki adet vesikalık fotoğraf,
3-Özgeçmiş örneği,
4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön
Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası)
belirtilmelidir)
6-Mezuniyet Belgeleri, (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)
(Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7-Nüfus cüzdanı örneği,
8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,
9-Askerlik durum belgesi,
10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)
11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6
Adet) (Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet)
Not: Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.
BİRİMİ

BÖLÜM

ABD / ASD /
PR

UNVANI DER. ADET

AÇIKLAMA
İngiliz Dili Eğitimi
alanında doçentliğini almış

Fen Edebiyat

İngiliz Dili ve

İngiliz Dili ve

Fakültesi

Edebiyatı

Edebiyatı

olup, İngiliz Edebiyatı,
Profesör

1

1

İngilizce yazma becerileri,
telaffuz ve dil politikaları
konularında çalışmaları
olmak.
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Fizik alanında doçentliğini

Fen Edebiyat
Fakültesi

Fizik

Matematiksel
Fizik

almış olup, yüksek boyutlu
Profesör

1

1

cebirler ve fiziksel
uygulamaları alanında
çalışmaları olmak.
Kimya alanında

Fen Edebiyat
Fakültesi

doçentliğini almış olup,
Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

korozyon ve iyonlaşma
sabitleri konularında
çalışmaları olmak.
Plastik sanatlar alanında

Güzel
Sanatlar

doçentliğini almış olup,
Resim

Resim

Profesör

1

1

Fakültesi

desen ve güncel sanat
konularında çalışmaları
olmak.
Uluslararası İktisat

Kütahya

alanında doçentliğini almış

Uygulamalı

Finans ve

Bilimler

Bankacılık

Bankacılık

Profesör

1

1

Fakültesi

olup, Avrupa Birliği
Ekonomisi ve sermaye
piyasaları konularında
çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği
alanında doçentliğini almış

Mühendislik

Makine

Fakültesi

Mühendisliği

Enerji

Profesör

1

1

olup, biyogaz enerji
santralleri ve ısı pompaları
konularında çalışmaları
olmak.
Malzeme ve Metalurji

Mühendislik

Makine

Konstrüksiyon

Fakültesi

Mühendisliği

ve İmalat

Mühendisliği alanında
Profesör

1

1

doçentliğini almış olup,
nitrür seramikleri üzerine
çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği

Mimarlık

Endüstriyel

Endüstriyel

Fakültesi

Tasarım

Tasarım

alanında doçentliğini almış
Profesör

1

1

olup, Bilgisayar Destekli
Tasarım konusunda
çalışmaları olmak.
Doçentliğini Kent
Planlaması alanında almış

Mimarlık

Şehir ve Bölge

Şehir ve Bölge

Fakültesi

Planlama

Planlama

Profesör

1

1

olup, Yerel yönetimler,
kent ve çevre politikaları
konularında çalışmaları
olmak.
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Yeni Türk Edebiyatı

Fen Edebiyat

Türk Dili ve

Yeni Türk

Fakültesi

Edebiyatı

Edebiyatı

alanında doçentliğini almış
Doçent

2

1

olup, Son Dönem Türk
Edebiyatı konusunda
çalışmaları olmak.
Muhasebe alanında

İktisadi ve
İdari Bilimler

İşletme

Fakültesi

Muhasebe ve
Finansman

doçentliğini almış olup,
Doçent

3

1

kaynak tüketim
muhasebesi konusunda
çalışmaları olmak.
Kamu Yönetimi alanında

İktisadi ve

Siyaset Bilimi

İdari Bilimler

ve Uluslararası

Fakültesi

İlişkiler

doçentliğini almış olup,
Yönetim
Bilimleri

Doçent

1

1

karşılaştırmalı kamu
yönetimi ve yönetim
sistemleri konularında
çalışmaları olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri
alanında doçentliğini almış

İslami İlimler

Felsefe ve Din

Fakültesi

Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

olup, çağdaş inanç
problemleri ve ahlak
konuları ile ilgili
çalışmaları olmak.

Kütahya
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Makro İktisat alanında
Elektronik

Elektronik

Ticaret ve

Ticaret ve

Yönetimi

Yönetimi

doçentliğini almış olup,
Doçent

3

1

yenilik iktisadı ve endüstriiçi ticaret konularında
çalışmaları olmak.
Elektrik Elektronik
Mühendisliği alanında

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik

Kontrol ve

Elektronik

Kumanda

Mühendisliği

Sistemleri

doçentliğini almış olup,
Doçent

1

1

sistem kimliklendirme ve
optimizasyon algoritmaları
konularında çalışmaları
olmak.
Turizm alanında
doçentliğini almış olup,

Tavşanlı
Uygulamalı

Turizm

Turizm

Bilimler

İşletmeciliği

İşletmeciliği

Fakültesi

turist rehberliği, termal
Doçent

2

1

turizm ve turizmde
sürdürülebilirlik
konularında çalışmaları
olmak.
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Pazarlama alanında

Kütahya

doçentliğini almış olup,

Sosyal

Pazarlama ve

Bilimler

Reklamcılık

Pazarlama

Doçent

1

1

MYO.

hizmet kalitesi, tüketici
davranışları ve marka
yönetimi konularında
çalışmaları olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme alanında

Kimya ve
Simav MYO.

Kimyasal

Laboratuvar

İşleme

Teknolojisi

doçentliğini almış olup,
Doçent

1

1

kompost, toprak
düzenleyicileri ve örtü

Teknolojileri

bitkileri konularında
çalışmaları olmak.
Otomotiv Mühendisliği

Motorlu

alanında doçentliğini almış

Tavşanlı

Araçlar ve

Otomotiv

MYO.

Ulaştırma

Teknolojisi

Doçent

1

1

Teknolojileri

olup, lastik dinamiği ve
basınçlı hava motorları
dönüşümleri konusunda
çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım alanında
sanatta yeterliğini almış
olup, çizgi film

Güzel
Sanatlar
Fakültesi

Çizgi Film ve

Çizgi Film ve

Dr. Öğr.

Animasyon

Animasyon

Üyesi

(Animasyon) programı
3

1

lisans mezunu olmak. Üç
boyutlu görselleştirme ve
üç boyutlu yazıcı kullanımı
alanlarında çalışmaları
olmak.
Maliye alanında

İktisadi ve
İdari Bilimler

Maliye

Maliye Teorisi

Fakültesi

Dr. Öğr.
Üyesi

doktorasını almış olup,
3

1

vergi göçü ve vergi
okuryazarlığı konularında
çalışmaları olmak.
İşletme alanında

Kütahya
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Elektronik

Elektronik

Ticaret ve

Ticaret ve

Yönetimi

Yönetimi

doktorasını almış olup,
Dr. Öğr.
Üyesi

3

1

arttırılmış gerçeklik, sanal
gerçeklik ve marka yayma
konularında çalışmaları
olmak.
İşletme alanında

Kütahya
Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Elektronik

Elektronik

Ticaret ve

Ticaret ve

Yönetimi

Yönetimi

doktorasını almış olup,
Dr. Öğr.
Üyesi

3

1

küresel marka, mobil
pazarlama ve tüketici
davranışı konularında
çalışmaları olmak.

12 Haziran 2021 – Sayı : 31509

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83
Endüstriyel Tasarım veya
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimarlık

Endüstriyel

Endüstriyel

Dr. Öğr.

Fakültesi

Tasarım

Tasarım

Üyesi

1

1

lisans mezunu olup, ilgili
alanlardan birinde
lisansüstü çalışmalarını
tamamlamış olmak.
Jeoloji Mühendisliği
alanında doktorasını almış

Mimarlık

Şehir ve Bölge

Şehir ve Bölge

Dr. Öğr.

Fakültesi

Planlama

Planlama

Üyesi

olup, deprem, deprem
2

1

kaynaklı riskler ve
jeoteknik parametrelerin
belirlenmesine yönelik
çalışmaları olmak.
Bölge planlama, mekânsal

Mimarlık

Şehir ve Bölge

Şehir ve Bölge

Dr. Öğr.

Fakültesi

Planlama

Planlama

Üyesi

istatistik analiz yöntemleri
3

1

ve beşeri coğrafya
alanlarında çalışmaları
olmak.
Şehir ve Bölge Planlama
alanında doktorasını almış

Mimarlık

Şehir ve Bölge

Şehir ve Bölge

Dr. Öğr.

Fakültesi

Planlama

Planlama

Üyesi

4

1

olup, çevre koruma, altyapı
ve kentsel tasarım
konularında çalışmaları
olmak.
Elektrik Elektronik
alanında doktorasını almış

Mühendislik

Yazılım

Yazılım

Dr. Öğr.

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği

Üyesi

3

1

olup, genişband
haberleşme ağ teknolojileri
ve bileşenleri üzerine
çalışmaları olmak.
Bilgisayar veya Yazılım

Mühendislik

Yazılım

Yazılım

Dr. Öğr.

Fakültesi

Mühendisliği

Mühendisliği

Üyesi

Mühendisliği alanında
4

3

doktorasını almış olup, bu
alanlarda çalışmaları
olmak.
Bilişim Sistemleri alanında

Simav

Elektrik

Teknoloji

Elektronik

Fakültesi

Mühendisliği

Devreler ve

Dr. Öğr.

Sistemler

Üyesi

doktorasını almış olup,
4

1

yapay zeka ve E-öğrenme
konusunda çalışmaları
olmak.
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1286 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla
Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
1287 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun
Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması
Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar (Karar Sayısı: 4086)
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren
Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre Denetimi Yönetmeliği
–– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 403)
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