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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendi “ç) Birim: Genel Müdürlükleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 13 üncü
maddesinin başlığında yer alan “Ödenek” ibareleri “Pozisyon tazminatı” şeklinde; 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde, 8 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci
fıkralarında, 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarında, 10 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendinde, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 19 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “ödenek” ibareleri “pozisyon tazmi-
natı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan
“ödeneğinin” ibareleri ile 8 ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “ödeneğin”
ibareleri “pozisyon tazminatının”, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödeneği”
ibareleri “pozisyon tazminatı”, 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 24 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “ödeneğinden” ibareleri “pozisyon tazminatından”, 24 üncü madde-
sinin ikinci fıkrasında yer alan “ödeneklerinden” ibaresi “pozisyon tazminatlarından” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş
Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü” ibaresi “Hukuk Genel Müdürü” ve “Personel
Yönetimi Müdürü” ibaresi “disiplin işleriyle görevli müdür” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2017 30136

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Mart 2020
SALI

Sayı : 31071



İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekim-

liği Fakültesinin öğrenci işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esaslarını düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde yürütülen programa öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü  ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: Yarıyılı,

b) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Fakülte Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte

Kurulunu,

ç) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim Kurulunu,

d) Gözlemci öğrenci: Klinik gözlem eğitimini alan öğrencileri,

e) Klinik Gözlem: İlk üç yılda zorunlu dersler kapsamında edinilen bilgi, beceri, tutum

ve davranışların klinik uygulamaya nasıl aktarılacağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde

gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde uygulamalara ka-

tılmak üzere 3 üncü sınıfta yapılan eğitimi,

f) Ortak Zorunlu Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ders-

lerini,

g) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Stajlar: Eğitim-öğretim programının ilk üç yılında zorunlu dersler kapsamında edi-

nilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde uygulayarak

pekiştirilmesi, karar verme becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki deneyimlerin kazanılması

amacıyla, 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerine öğretim elemanları rehberliğinde aktif olarak

hasta başında uygulamalı olarak yaptırılan eğitimi,

h) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden Yatay Geçiş,

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle-

nen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları akademik takvimde belirlenen süre

içinde yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hak-

kını kaybeder. Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine sadece tam zamanlı statüde öğrenci kabul

edilir.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-

yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca

karar verilir.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabil-

mek ve sınavlara girebilmek için her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yüküm-

lüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin

kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik hakların-

dan istifade edemezler. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresine dahildir.

Kayıt dondurma

MADDE 9 – (1) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri akademik

takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar başvurduğu takdirde,

Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl için dondurulur.

Kayıt silme ve kayıt sildirme

MADDE 10 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunul-

ması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli, Sınav ve Değerlendirme Esasları,

Mazeretler ve Mezuniyet

Eğitim-öğretim

MADDE 11 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıl olup, her

dönem en az 16 haftadan oluşur. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler

özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(2) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğren-

cilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre, sekiz yıldır.
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(3) Eğitim-öğretim süresinin ilk iki yılında Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi, son

üç yılında ise Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi verilir.

(4) Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen dersler için bütünleme sınavı yapılır.

(5) Her sınıf için bir öğretim üyesi koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörler

arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Dekan Yardımcılarından birisi Eğitim Koordina-

törlüğü Başkanlığı görevini yürütür.

Dersler ve kredileri

MADDE 12 – (1) Dersler; zorunlu ve ortak zorunlu dersler olmak üzere iki türlüdür.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler

hariç, herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.

(3) Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvarlar, klinik gözlem,

staj ve diğer etkinlikler (seminer vb.)’den oluşur.

(4) Fakülte ders programında mezuniyet için gerekli toplam AKTS 300, toplam kredi

ortak zorunlu dersler hariç 250’dir.

(5) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunca karara

bağlanır ve en geç Mayıs ayı içinde Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Ku-

rulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğ-

retim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Zorunlu uygulamalar

MADDE 14 – (1) Diş Hekimliği klinik dersleri ile ilgili uygulamalar; 3 üncü sınıfta

klinik gözlem, 4 üncü ve 5 inci sınıfta staj uygulamaları tarzında yapılır. Klinik gözlemci öğ-

renciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya laboratuvarlarında dönüşümlü olarak

uygulama yaparlar. Bu öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken uygulamalar ilgili ana-

bilim dallarınca belirlenir.

Takip eden eğitim yılına ait klinik çalışmalar

MADDE 15 – (1) 3 üncü ve 4 üncü sınıfta başarılı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim

yılına ait klinik çalışmalarının en çok 1/3’ünü dersleri başardıkları yılı takip eden yaz döne-

minde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar

verilir ve açılacak programlar Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan öğrenciler

iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu klinik ça-

lışmalar dikkate alınmaz.

Staj eğitimi

MADDE 16 – (1) 3 üncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4 üncü ve 5 inci sınıf

programında yer alan derslerin yanı sıra aşağıdaki isimleri yazılı stajları başarı ile tamamlamak

zorundadırlar:

Tamamlanması Zorunlu Stajlar

Stajlar

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyoloji
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Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Endodonti

Ortodonti

Pedodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

(2) Staj süreleri on dokuz iş gününden az olmamak üzere eğitim yılı başında Eğitim Ko-

ordinatörlüğünce belirlenir. Staj, akademik takvimde belirtilen süreler boyunca kesintisiz devam

eder.

Klinik gözlem/klinik öncesi uygulama/stajlar ve telafi

MADDE 17 – (1) Zorunlu dersler kapsamında ilk üç yılda edinilen bilgi, beceri, tutum

ve davranışların klinik uygulamaya nasıl aktarılacağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde

gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara

katılmak üzere 3 üncü sınıfta öğrencilere klinik gözlem eğitimi yaptırılır.

(2) Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların içeriği, cinsi, niteliği ve sayısı

ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(3) Eğitim-öğretim yılı başında anabilim dalı tarafından belirlenerek ilan edilen sayıdaki

klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların verilen sürede tamamlanarak teslim edilmesi

zorunludur. Bu derslere ait gözlem, uygulama ve stajları tamamlayamayan öğrenciler yılsonu

sınavına giremezler. Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların, %80’inden fazlasını

tamamlamış olan öğrencilere eksik kalan gözlem, uygulama ve stajları tamamlamaları için

telafi hakkı verilir. Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve stajların verilen sürede %80’inden

daha az kısmını tamamlayanlara telafi hakkı verilmez. Telafi süresinin ne zaman ve ne şekilde

verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında ilan edilir. Öğrencinin bü-

tünleme sınavından 2 gün öncesine kadar, eksik kalan klinik öncesi uygulama ve stajlarını ta-

mamlaması şarttır. Telafi süresi içinde eksik uygulamaları ve stajları tamamlaması halinde öğ-

renciye bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Klinik öncesi uygulama ve stajlarını verilen

telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez ve ilgili derslerden

başarısız sayılır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin, uygulamaların, stajların ve laboratuvar

çalışmalarının %80’ine devamı zorunludur. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş

öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin devamsızlığının he-

saplanmasında sağlık raporu da dahil olmak üzere mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları

nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyıl/yılın son haftası içinde Öğrenci

Bilgi Sistemi (OBS)’nden ilan edilir.

(2) Bir dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin %80’ine, uygulama, gözlem, staj ve laboratuvarların %80’ine katıl-

mak,

b) Klinik öncesi uygulamaları ve stajları başarıyla tamamlamak

gerekir.
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(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve/veya uygulamalarda/stajlarda
başarısız olmuş öğrenci, o dersi tekrar eder. Ders tekrar eden öğrencinin kaldığı derse ait tüm
yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütün-

leme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.
(2) Sınavlar, teorik (yazılı ve/veya sözlü), uygulamalı, laboratuvar veya klinik uygula-

malar şeklinde yapılabilir. Sözlü ve yazılı sınavlar, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirle-
nen öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından yapılır.

(3) Öğrenciler; ara sınav ve çalışmaları dışında, yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar.
Bir derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği
ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri ça-
lışmaların, ara sınav ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %40, ya-
rıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise %60’tır.

(4) Ara sınavlar ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100
üzerinden verilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

(5) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu
veya yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(6) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır
puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi ya-
rıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(7) Tek ders ve staj sınavları dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının he-
saplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır.

(8) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile Cu-
martesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve et-
kinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından
öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. İlgili öğretim elemanları sınav evraklarını idareye teslim
etmek zorundadırlar.

(10) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır.
(11) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat

hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav
yöntemleri uygulanabilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş

işgünü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine Dekan-
lıkça yapılacak inceleme sonucu hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp
gerekli düzeltme yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bil-
dirilir.

Sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak teorik

ya da uygulamalı, ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Kısa süreli sınavlar ara sınavları
ile beraber değerlendirilebilir.
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(2) Ara Sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl

içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır.

Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışma-

ların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine kullanılabilir. Bir yarıyıl içinde bir

ders için yapılan en az 3 kısa süreli sınavın ortalaması bir ara sınav notu yerine geçebilir. Ya-

rıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması etkinliğin yapılmasını takip eden yedi gün içinde

ilan edilir. Ara sınavlar belirlenen tarihlerde ilgili derslerin ders saatlerinde yapılır. Ara sınav

tarihleri Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenerek, Dekanlıkça ilan edilir. İlgili Anabilim Dalları

uygun gördüğü taktirde 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerine ait

ara sınav notlarının %50’si, dönem içinde yapılan uygulamaların not ortalaması alınarak he-

saplanabilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde

belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak

devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. 1 inci, 2 nci

ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerde, teorik sınavlara girebilmesi için derse ait

uygulama sınavını geçmiş olma koşulu ilgili dersi veren Anabilim Dalı Başkanlığı kararı ile

aranmayabilir. Bu sınavların sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine

kadar ilan edilmesi gerekir

(4) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler ara-

sında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sı-

navlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme

sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı uygulayan bi-

rimlerde öğrenciler üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarında yapılan yaz okulu

uygulamasından ders/dersler alamazlar. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için

yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.

(5) Tek ders sınavı: Yıl sonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş,

ancak yıl içindeki tüm bütünleme sınavları tamamlandıktan sonra tek dersten FF alarak başa-

rısız olmuş öğrenciler için başarısız olduğu derse ait yapılan sınavdır. Tek ders sınavında FF

notu alarak başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa devam edemezler. Tek ders sınavından ya-

rarlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde dekanlık kararı ile bu tek dersin

sınavına akademik takvimde belirtilen tarihlerde girerler. Tek ders sınav tarihlerini takip etmede

sorumluluk öğrenciye aittir. Güz döneminde dönemlik bir dersin bütünleme sınavında başarısız

olan öğrenci, tek ders sınavına girebilmek için bahar dönemindeki derslerin tamamını başarı

ile tamamlamış olmak zorundadır. Mezuniyet aşamasında olup tek ders sınavından kalan öğ-

renci, ilgili dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılı içerisinde tekrar almak zorundadır, ancak ders-

lere devam zorunluluğu aranmaz. Tek ders sınavına kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan

üzerinden 60’tır.

(6) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden

dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu sınavlarına ve bü-

tünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan

sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili
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yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda

yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına gir-

meyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı

Dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri,

Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(8) Staj başlangıcı sınavı: Stajın ilk haftası boyunca sözlü ya da yazılı şekilde her gün

veya stajın ilk haftası boyunca sorumlu öğretim üyesinin belirlediği herhangi bir tarihte yapılır.

Öğrenci bu sınavda başarılı olabilirse staj uygulamasını yapabilir.

(9) Staj Sonu Sınavı: 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde

teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılan sınavdır.

(10) Staj Sonu Sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj sonu sınavı, stajın son haftası içerisinde yapılır.

b) Staj sonu sınavına girebilmek için; ilgili anabilim dalınca önceden belirlenen ve De-

kanlıkça uygun görülen klinik uygulamalarını staj süresi içinde başarı ile tamamlamak, uygu-

lamaların %80’ine devam etmiş olmak ve anabilim dalının belirlediği konuda seminer vermiş

olmak gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci, stajını tekrar eder. Şartları yerine getiren

öğrenci uygulama sınavına alınır.

c) Uygulamalı sınavda başarılı olan öğrenci teorik sınava girer. Teorik sınavda başarılı

olamayan öğrenciye, uygulamalı sınavdaki başarısı saklı kalmak üzere, bütünleme sınav hakkı

tanınır.

ç) 4 üncü ve 5 inci sınıfta staj tekrarına kalan öğrenciler, bulunduğu öğretim yılı bü-

tünleme sınavlarından sonra yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar, Akademik Takvimde

belirtilen tarihler arasında ve Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenecek olan programa göre ba-

şarısız oldukları stajları alabilirler. Stajlar bu dönemde bir kez tekrar edilebilir. Başarısız olanlar

takip eden eğitim-öğretim yılında başarısız oldukları stajları alabilirler.

d) Her staj, bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir.

e) Staj sonu sınavlarında geçme notu 100 puan üzerinden 60’tır. Bu sınavlarda alınan

not, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından harfli nota çevrilir.

60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

f) Bütünleme sınavları sonunda diğer bütün derslerden ve stajlardan başarılı olup, sa-

dece tek stajdan başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Herhangi bir stajdan tek

derse kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

Staj Sonu Sınavının Harfli Not Aralıkları

Alt Sınır Üst Sınır Harf Notu Katsayı

90 100 AA 4.00

85 89 BA 3.50

75 84 BB 3.00

70 74 CB 2.50

60 69 CC 2.00

00,00 59 FF 0.00

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2020 – Sayı : 31071



Başarı notunun hesaplanması

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme

Sistemi uygulanır.

(2) Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarında geçme baraj

notu en az 60’tır. Bu puan (staj ve tek ders hariç) ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu sınav katkıla-

rının toplamıdır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan puanlar toplamının yapılan

ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortalamalarının geçme puanına kat-

kısı %40, yarıyıl veya yılsonu puanının geçme puanına katkısı ise %60’tır. Ara sınav puan or-

talamasının kesirli olması halinde; bulunan kesirli sayının tam sayıya çevrilmeden %40’ı alınır.

Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarında 60 alınması zorunlu-

dur.

(3) Bütünlemeye kalmış öğrencilerin geçme puanının hesaplanmasında yarıyıl sonu veya

yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(4) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, Ağırlıklı Not Ortalamasına göre belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler arasındaki başarı sıralamasında

başarısızlık nedeniyle yıl kaybı olan öğrenciler dikkate alınmaz.

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Harfli Not Aralıkları

Alt Sınır Üst Sınır Harf Notu Katsayı

90 100 AA 4.00

85 89 BA 3.50

75 84 BB 3.00

70 74 CB 2.50

60 69 CC 2.00

00,00 59 FF 0.00

Bunlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.

b) Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise AGNO hesaplanmasında bu harf notları

katsayıları ile değerlendirilir.

c) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Zorunlu derslere ait uygula-

malardan FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda yeniden alarak, devam ve

sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Teorik derslerden FF notu alarak başarısız olmuş

öğrenci ilgili dersin final ve bütünleme sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Öğrenci

başarısız olduğu teorik derslerden final ve bütünleme sınavı dışında ara sınavlara, kısa süreli

sınavlara girmek isterse ilgili derse devamlılık şartlarını ve tüm sorumluluklarını yerine getir-

mek zorundadır.

ç) MU (muaf) notu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde yer alan kapsam ve koşullarda kullanılır.
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d) Başarı notu MU ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.

e) DZ (devamsız), AGNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders

verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, Ağırlıklı Not Ortalamasına göre

belirlenir. Ağırlıklı Not Ortalaması, her dersin başarı notunun ağırlık katsayısının ilgili dersin

kredi saati ile çarpılması sonucu elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesiyle bulunur.

Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Yatay geçiş

MADDE 24 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dü-

zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması ile İlgili

Uygulama Esaslarına göre yapılır. Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları için resmi onaylı not

belgesi (transkript), disiplin durumunu gösterir belge, yükseköğretim programına yerleştiği

yıla ait ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ders içeriklerini Fakültemize elden (posta ve kargo ile

müracaatlar kabul edilemeyeceğinden) teslim etmeleri gerekmektedir.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge

ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul

edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının

Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması

gerekir.

(3) Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esas-

lara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı

bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu ders-

lerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk

yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre

içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Mezuniyet

MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için; eğitim-öğretim

programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygu-

lamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortala-

masının en az 2.00 olması gerekir.
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(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu

tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında

başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek

ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğ-

rencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları

yerine getirmesi gerekir.

Diploma

MADDE 27 – (1) İlk iki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarılı olarak tamamlayan,

ancak eğitim-öğretimin sonraki kademelerinin bütününü tamamlayamayacak olan öğrencilere,

yazılı olarak talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir. Bu kişilerin fakülte ile ilişikleri

kesilir.

(2) Beş yıllık eğitim-öğretimin tamamını başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş Hekimi

Diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılık kıyafet ve düzen

MADDE 28 – (1) Öğrenciler eğitimin gereği olarak klinik ve laboratuvarlarda diş he-

kimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları

takmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar

ve diş hekimliği cihazının temizliği ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanı-

mından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden

tazmin edilir.

(3) Klinik öğrencileri, hastaların tedavilerini bulundukları Anabilim Dalının göstereceği

düzende yapmak zorundadır. Hastaların tedavi planlamaları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ta-

rafından yapılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 29 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş

bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Fakültedeki

mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakültenin ilgili ku-

rullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanma tarihini takip eden ilk

eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

SANIK 

ADI 

SOYADI 

BABA 

ADI 

DOĞUM YERİ 

TARİHİ 
SUÇ CEZASI

1 2019/209 2020/14 7.01.2020 
ÖMER 

AYDOS 
İSMAİL 

ANKARA 

23/04/1976 

5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun; 

125. maddesi 

uyarınca Hakaret 

DÜŞME

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği 
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen 
tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 
hususu ilanen tebliğ olunur. 2370 

—— • —— 
Edirne Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2359 

—— • —— 
Edirne Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2360 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
HÜKÜM ÖZETİ 

 
 2356 

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

HÜKÜM ÖZETİ 

 
 2357 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
HÜKÜM ÖZETİ 

 
 2358 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MULTİSİKLON FİLTRE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Adet Multisiklon Filtre Sistemi Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.04.2020 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
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. 2324/1-1 
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16 ADET UGG CİHAZI SATINALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 16 

adet UGG Cihazı genel ve teknik isterlerine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlarına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  

birlikte, genel ve teknik isterlerinin, ihale dokümanına ilave edilecek hususlarının Ofis Ticari 

şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.03.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin genel ve teknik isterlerine, 

ihale dokümanına ilave edilecek hususlarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2346/1-1 
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1966 ADET MONİTÖR VE 1666 ADET MASAÜSTÜ  

BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı, 1966 

adet Monitör ve 1666 adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesine ve Dell, HP, Fujitsu ve 

Lenovo markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, teknik şartnamede istenilen marka/modeline, ihale dokümanı ile Ofis 

Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/03/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2349/1-1 
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FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2020/147155 

1 - İdarenin  

a) Adı :   T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi :   Mithatpaşa  Cad. No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

c)Telefon ve faks numarası :  Tel : 0 312 458 55 00   Faks : 0 312 458 58 00 – 458 58 01 

2-İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı :  Formalin, 750 Ton 

b) teslim Yeri :  Muhtelif  Şeker  Fabrikaları 

c) teslim Tarihi  :  İlk teslimatı 2020/Eylül ayı olmak üzere diğer teslimatlar 

fabrikaların verecekleri termin programına göre 

yapılacaktır.  

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

  Mithatpaşa Cad. No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) tarihi ve saati :  31.03.2020 tarihi,  saat 10.00    

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı (KDV Dahil) TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 31.03.2020 tarihi, saat 10.00’a kadar, Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az  120  (Yüzyirmi) 

takvim günüdür.   

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2332/1-1 
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4.500 BAŞ İVESİ IRKI REFORME ERKEK KUZU SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, tahmini 

ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı damızlık fazlası İvesi ırkı 2.Parti 4.500 baş 
reforme erkek kuzunun partiler halinde satılacaktır. 

2- İhale 15/04/2020 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 22/04/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
İşletme Müdürlüğü yetiştirmesi İvesi ırkı 4.500 baş erkek kuzunun cinsi, ırkı, tahmini 

ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki gibidir. 

P.  

NO 
IRKI CİNSİ 

MİKTARI  

(BAŞ) 

1 BAŞ 

ORTALAMA 

AĞIRLIK 

(Kg) 

TAHMİNİ 

CANLI 

AĞIRLIK 

(Kg) 

MUHAMMEN 

GEÇİCİ  

TEMİNAT (%5) 
BESİ BİTİŞ TARİHİ FİYATI  

(TL/Kg) 

TUTARI 

(TL) 

1. İVESİ 
ERKEK 

KUZU 
750 50 ±  

% 

25 
37.500 26,00 975.000,00 48.750,00 04-06/05/2020 

2. İVESİ 
ERKEK 

KUZU 
750 50 ±  

% 

25 
37.500 26,00 975.000,00 48.750,00 06-08/05/2020 

3. İVESİ 
ERKEK 

KUZU 
750 45 ±  

% 

25 
33.750 26,00 877.500,00 43.875,00 11-13/05/2020 

4. İVESİ 
ERKEK 

KUZU 
750 45 ±  

% 

25 
33.750 26,00 877.500,00 43.875,00 13-15/05/2020 

5. İVESİ 
ERKEK 

KUZU 
750 40 ±  

% 

25 
30.000 26,00 780.000,00 39.000,00 18-21/05/2020 

6. İVESİ 
ERKEK 

KUZU 
750 40 ±  

% 

25 
30.000 26,00 780.000,00 39.000,00 20-22/05/2020 

T O P L A M  4.500   202.500   5.265.000,00 263.250,00   

4 - Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar TİGEM’ in 
Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 IBAN no’lu 
hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri 
Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir 

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 
Evrak Servisine en geç 15/04/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  

6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 
Bakanlıklar/ANKARA) , Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr 
adresinden temin edilebilir.  

7 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İLAN OLUNUR. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No:62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel:  0 312  417 84 70-80 
Fax: 0 312 425 59 55 2355/1-1 
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PASLANMAZ SAC LEVHA, BAKIR ÇUBUK VE KÜLÇE KALAY ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:  

 İhale kayıt numarası  : 2020/150950 

 1-İdarenin  a) Adı  b) Adresi    :T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası : Ayaş Yolu 

18.Km.Etimesgut/ANKARA 

 c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

 2-İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Paslanmaz Sac Levha, Bakır Çubuk ve Külçe Kalay 

Alımı  

 

1-Paslanmaz Sac Levha 5x2000x6000 mm. (30 Plaka)   14.400 Kğ.  

2-Paslanmaz Sac Levha 7x2000x6000 mm. (5 Plaka)   3.360 Kğ 

3-Paslanmaz Sac Levha 20x2000x6000 mm. (3 Plaka)   5.760 Kğ. 

4-Elektrolitik Bakır Çubuk      5.000 Kğ.  

5-Külçe Kalay        1.000 Kğ 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Turhal İmalat Birimi Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati   : 31.03.2020 Salı günü saat 1400  

4)-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) 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-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8-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.  

 2373/1-1 



17 Mart 2020 – Sayı : 31071 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

MEKANİK BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

  Fabrikamız 2020 yılı mekanik bakım onarım işlerinin yapılması 
İhale kayıt numarası : 2020/147782 
1-İdarenin  
a) Adı ve adresi :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah 

Yunus Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu hizmetin     : 
Mekanik bakım onarım işleri aşağıdaki ekipmanları kapsamaktadır. Her türlü demontaj-

montaj işleri, terazi ve gönyesinde ayar işleri, radial ve aksiyal ayar işleri, taşlama, düzeltme, 
çapak alma, kesme, taşıma ve nakliye işleri, kaynak işleri, arızalı parçaların değiştirilmesi, genel 
bakım ve temizliklerinin yapılması, yağlanması ile her bir makinanın çalışır vaziyette teslim 
edilmesi işin kapsamındadır. Detayları mekanik bakım ekleri adı altında aşağıda gösterilmiştir. 

• Yıkama tekneleri 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Su ayırıcılar 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Dikey küspe preseleri…12 adet 
• Pancar transportları 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Yatay küspe preseleri 1800 t/g ve 3000 t/g…2 adet 
• Kireç ocağı (asansör sistemi, araba yürütme ve üst kapak mekanik sistemleri) 
• Kireç dairesi kireç sütü deposu karıştırıcıları…5 adet 
• Kule difüzörler ve küspe çıkış helezonları 1800 t/g ve 3000 t/g…2 takım 
• Sulu küspe helezonları tüm 1800 t/g ve tüm 3000 t/g…2 takım 
• Santrifüj pompalar…120 adet 
• Vakum pompası VP65x65….11 adet (CO2 ve kondense vakum pompaları-dişli kutuları 

ile birlikte) 
• Standart eritme tekneleri…2 adet  
• Tevzi tekneleri…5 adet  
• Refrejereantlar…18 adet  
• Afine karıştırma teknesi…2 adet 
• Standart eritme tekneleri üstü helezonlar…2 adet 
• Tavalı kurutma…1 adet 
• Şeker kurutma tromeli…1 adet 
• Vakum karıştırıcılar ve karıştırıcı milleri…16 adet 
b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 130 Takvim Günüdür. 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 01/04/2020 Çarşamba Günü Saat 14.30 
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 01/04/2020 Çarşamba Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 2344/1-1 
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MUHTELİF MALZEME TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan boru, dirsek, flanş, redüksiyon, tee, saç levha ve profil malzeme 

temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/147816 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. 

  Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan malzemelerin temini 

b) Niteliği ve miktarı  : Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede 

belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim 

edilmek üzere satın alınacaktır. 

 

 MAL KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTARI 

 BORU  

1 Boru Ø219,1 x 4,5 - TS EN 10217-7 - 1.4301 (AISI 304)  12 

2 Boru Ø168,3 x 4 - TS EN 10217-7 - 1.4301 (AISI 304)  102 

3 Boru Ø139,7 x 4 - TS EN 10217-7 - 1.4301 (AISI 304)  24 

4 Boru Ø114,3 x 3,6 - TS EN 10217-7 - 1.4301 (AISI 304)  24 

5 Boru Ø21,3 x 2,6 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 24 

6 Boru Ø26,9 x 3,2 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 36 

7 Boru Ø33,7 x 3,6 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 60 

8 Boru Ø42,4 x 3,6 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 60 

9 Boru Ø48,2 x 3,6 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 60 

10 Boru Ø60,3 x 4 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 60 

11 Boru Ø76,1 x 4,5 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 180 

12 Boru Ø88,9 x 5 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 300 

13 Boru Ø114,3 x 5,6 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 192 

14 Boru Ø139,7 x 5,6 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 60 

15 Boru Ø168,3 x 6,3 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (ERW) 450 
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16 Boru Ø219,1 x 7,1 - TS EN 10217-1 - P235TR1 (Spiral kaynaklı) 222 

17 Boru 114,3 x 5,6 - TS EN 10216-4 - P215NL (Dikişsiz çelik çekme) 36 

 DİRSEKLER   

18 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º 219,1 x 5 - DIN 2605 - R=3D - 1.4301 (AISI 304) 9 

19 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º 168,3 x 4,5 - DIN 2605 - R=3D - 1.4301 (AISI 304) 30 

20 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º 114,3 x 4 - DIN 2605 - R=3D - 1.4301 (AISI 304) 10 

21 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º 76,1 x 3,6 - DIN 2605 - R=3D - 1.4301 (AISI 304) 5 

22 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 2 1/2" sch 30 - ASME B16.9 - A234WPB 20 

23 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 1" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 12 

24 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 1 1/4" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 12 

25 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 1 1/2" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 12 

26 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 3" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 50 

27 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 4" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 25 

28 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 45º L.R. - 4" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 2 

29 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 6" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 70 

30 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 45º L.R. - 6" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 6 

31 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 8" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 15 

32 Kaynak ağızlı dikişli dirsek 90º L.R. - 12" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 7 

33 Kaynak ağızlı dikişsiz dirsek 90º L.R. - 4" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB 10 

 FLANŞLAR   

34 Düz flanş DN 200 PN 10 - DIN 1092-1 - 1.4301 (AISI 304) 22 

35 Düz flanş DN 150 PN 10 - DIN 1092-1 - 1.4301 (AISI 304) 24 

36 Düz flanş DN 100 PN 10 - DIN 1092-1 - 1.4301 (AISI 304) 12 

37 Düz flanş DN 50 PN 10 - DIN 1092-1 - C22.8  10 

38 Düz flanş DN 100 PN 10 - DIN 1092-1 - C22.8  10 

39 Düz flanş DN 150 PN 10 - DIN 1092-1 - C22.8 20 

40 Düz flanş DN 200 PN 10 - DIN 1092-1 - C22.8 36 

41 Düz flanş DN 250 PN 10 - DIN 1092-1 - C22.8 54 

42 Düz flanş DN 300 PN 10 - DIN 1092-1 - C22.8 8 
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 REDÜKSİYONLAR   

43 Kaynak ağızlı konsantrik redüksiyon 6"x4" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB  1 

44 Kaynak ağızlı konsantrik redüksiyon 8"x6" sch 40 - ASME B16.9 - A234WPB  1 

45 
Kaynak ağızlı konsantrik redüksiyon 5"x4" sch 40 - ASME B16.9 - St 

35.8/A234WP11 1 

 TEE   

46 Kaynak ağızlı eşit tee 3" sch 40 ASME B16.9 - A234WPB 1 

 SAC LEVHALAR VE PROFİLLER   

47 Sac levha 2500x1250x8 mm - S235JR (St.37) 20 

48 Sac levha 1500x6000x8 mm - S235JR (St.37) 3 

49 Sac levha 1500x6000x6 mm - S235JR (St.37) 2 

50 NPI 160 -St.37 (6x4=24 m) 24 

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:  

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın  

    alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının  

    satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 31/03/2020  

d) İhale (son teklif verme) saati : 14.30 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Bu ihalede tamamı için teklif verilebileceği gibi, her malzemenin tamamı için 

(boruların tamamı için, dirseklerin tamamı için, redüksiyonların tamamı için, flanşların tamamı 

için, tee tamamı için, saç levhaların ve profillerin tamamı için) kısmi olarak teklif verilebilecektir. 

 2343/1-1 
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284 ADET MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE  

İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 284 adet maden sahası 

Maden Kanununun 30 uncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. 

kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması 

durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya 

bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden 

ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden 

ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 nci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 

ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 

paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 

şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 

09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR 

Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan 

yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3-İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar: 

a) Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. Kapsamında 2 nci defa ihalesi yapılmış olacağından 

04.05.2020-04.06.2020 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

b) 04.05.2020-04.06.2020 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 

05.06.2020 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir. 

c) 04.05.2020-04.06.2020tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi 

durumunda 04.05.2020-04.06.2020 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli 

tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG 

gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, 

erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep 

geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir. 

d) Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın 

ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve 

esaslar dahilinde 08.06.2020 tarihinde yapılacaktır. 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2020 – Sayı : 31071 

 

e) Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6. 

Maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin 

yapılacağı 08.06.2020 tarihinde 14:00-14:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan teslim 

edeceklerdir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda 

belirtilen evrakları ihale komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları İhale 

Komisyonca uygun bulunmaması nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar Yeniden İhale 

Programına alınacaktır. 

f) Bu ilanın 3. Maddesinin (e) maddesi kapsamında ihalesi yapılan ancak müracaatçıların 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar da Yeniden İhale 

Programına alınacaktır. 

4 - İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı 

ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 

kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 

Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

5 - İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir. 

a) Taban ihale bedelinden ve 

b) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz. 

6 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır 

7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda 

yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 

Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 

yayınlanacaktır. 2033/1-1 
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2 ADET II. GRUP KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT 

SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 

alan olarak 2 adet II. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 

Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 20/04/2020 tarihinde saat 14:00 da ihale edilecektir. 

1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 

dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 

mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 

az on beş gün önceden ilan edilecektir. 

2 - Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00 - 09:30 

saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 

kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması 

gerekmektedir. 

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 

olamaz. 

5 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 

d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 

zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 

yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir. 

6 - İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 

ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet 

Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak 

yatırmaları gerekmektedir. 2034/1-1 
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ELEKTRONİK VAPOZİTARLÜ ANESTEZİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Tıbbi Cihaz (1 Adet Elektronik Vapozitarlü Anestezi Cihazı) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve 

yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/141084 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının  

    görülebileceği internet  

    adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 

  Elektronik Vapozitarlü Anestezi Cihazı 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 

yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 02/04/2020 Perşembe günü saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL 

Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 

Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatıracaklardır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim 

edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 2282/1-1 

—— • —— 

ANESTEZİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Tıbbi Cihaz (1 Adet Anestezi Cihazı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun          

3. maddesinin (f) bendi geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı 

isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/141078 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının  

    görülebileceği internet  

    adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 

  1 Adet Anestezi Cihazı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

UygulamaHastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 

yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati  : 30/03/2020 Pazartesi günü saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL 

Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 

Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatıracaklardır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim 

edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 2283/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 2371/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 2372/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2374/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2375/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2376/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2377/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 2365/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 2366/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi 05/11/2019 tarih ve 2019/476 sayılı kararıyla 

Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği “1 yıl süre ile tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbirine tabi tutulmasına” kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi kimlik 

belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2020/108 DS 2019/3544 
Necla AYDINLI (T.C. 

No:13210279746) 

Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 

Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mah.160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 2354/1-1 

—— • —— 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca 

yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası 

Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor 

olmaları gerekmektedir. 

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma 

hakkı sağlamaz.  

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr 

internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gündür. 

Duyurulur. 

 

İlan Sıra 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı(ABD)/Pr. 
Kadro Açıklaması / Nitelik 

ÖÜ202001 Profesör 1 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fak. 

Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Böl. 

Sosyal Politika 

ABD 

Sosyal Devlet, Ulus Devlet ve Kentleşme 

konularında çalışmaları olmak. 

ÖÜ202002 Doçent 1 
İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fak. 
Tarih Böl. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi ABD 

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve 

Cumhuriyet Tarihi alanında almış, Kıbrıs, 

Göç, Kollektif Hafıza ve Milli Kimlik 

konularında çalışmaları olmak. 

 2341/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

14 Mart 2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Meslek Yüksekokulumuz, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı ve Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği Programları Öğretim Görevlisi alımına ilişkin ilanın Özel Şartlar ve Kadro Sayısı 

bölümleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

ÜNVANI 

ALES 

PUAN 

ŞARTI / 

TÜRÜ 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

Sivil Havacılık 

ve Kabin 

Hizmetleri 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik 

Kontrol veya Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 

lisans eğitimi sonrası alanında en az 2 

(iki) yıl deneyim sahibi olmak veya 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

2 Öğr. Gör. Muaf - 

Sivil Hava 

Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, 

Pilotaj bölümlerinin birisinden lisans 

mezunu olmak. Bu alanların birinden 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

3 Öğr. Gör. Ea: 70 - 

 2380/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Yalova Yüksek Öğretim Vakfının dağılmasına ilişkin Yalova 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 14/01/2020 tarihinde kesinleşen 07/05/2019 tarih ve E:2018/346, K:2019/214 

sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2367/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Açık Toplum Vakfının dağılmasına ilişkin İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

18/02/2020 tarihinde kesinleşen 12/12/2019 tarih ve E:2018/577, K:2019/505 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2368/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Fütüvvet Eğitim Tesanüd ve Araştırma Vakfı (FÜTÜVVET VAKFI) 

VAKFEDENLER: Selahattin EŞ, Veysel EKMEN, Alaattin TALAY, Mehmet EK, 

Erdoğan İlker KÖSEOĞLU, İrfan TOPALOĞLU, Ertaç ŞİŞMAN, Emir EŞ, Ahmed Sait ÖNER, 

Serkan ADIGÜZEL, Mehmet Sadi ACAR, Hasan GÜNEŞ, Faruk AKDAN, Ali Osman FEYİZ, 

Cemaleddin ARSLAN, Ömer AKBAŞ, Muhammet Ali Beheşti BAYLAN, Ramazan ÖCALDI, 

Behçet TEMEL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/03/2020 tarihinde kesinleşen 

19/12/2019 tarihli ve E:2019/254, K:2019/320 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Dili, malı, canı, nesli, aklı ve tüm değerleri korunmuş büyük ve güçlü 

toplumlar oluşturmak, hedefine katkıda bulunmak amacıyla, ihtiyaç sahibi insanlara eğitim, 

sağlık, sosyal, ekonomik alanlarda maddi-manevi yardımları ulaştırmak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Emir EŞ, Ertaç ŞİŞMAN, Serkan ADIGÜZEL, Cemaleddin 

ARSLAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin seçeceği aynı veya 

benzeri amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2325/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 

(Tohumluk Vakfı) 

VAKFEDENLER : Pınar Ayhan 

VAKFIN İKAMETGAHI : Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gölbaşı (Ankara) 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.12.2019 tarihli ve E:2019/446, 

K:2019/573 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime 

yardımcı olmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI   : 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU : Pınar Ayhan, Sühan Ayhan 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya genel kurul üye tam sayısının en az 

yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) 

onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2326/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV İLANI 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 
Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 
çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 
endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 
uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 
göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 
ŞARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 
1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 
2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 
b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 
çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 
başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 
yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 
üzerinden de doldurulacaktır.  

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 
tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi 
üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

1 - Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru 
formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.  

2 - Başvurunun onaylanabilmesi için;  
• Tezkiye varakasının aslı,  
• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,  
• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 
25 Mart 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 27 Mart 2020 Cuma gününe kadar incelenecek, 

SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın 
internet sayfası ile ilan tahtasında 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru 
sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 20 
Mayıs 2020 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu 
kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 
de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 
ettirilecektir.  

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 
yapılan ekrandan 26 Mayıs 2020 Salı günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.  
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B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 
a) Sınav günü: 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum 

yapılacaktır. 
b) Sınav başlama saati: 09.30 
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri 
için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.  

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test  
e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 
fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 
(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 
sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 
girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.  

 2331/1-1 
—— • —— 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

1 - 16.03.2020 tarihli ve 31070 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
4/B sözleşmeli memur ilanında 3 numaralı Sağlık Teknikeri unvanlı ve “Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.” nitelikli ilan ile 6 
numaralı Sağlık Teknikeri unvanlı ve “-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının 
birinden mezun olmak. -Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans 
Görüntüleme cihazlarını kullandığını belgelendirmek” nitelikli ilanlar için KPSS puan türü 
sehven "KPSS/P3" olarak yayımlanmış olup, düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir. 

 

İLAN 
NO 

UNVANI ADET 

ÖĞRENİM 
DURUMU VE 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER 
GİDERLERİN 

KARŞILANDIĞI 
YER 

3 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

Önlisans - 
KPSS/P93 

Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Önlisans Programlarının 
birinden mezun olmak. 

ÖZEL BÜTÇE 

6 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Önlisans - 
KPSS/P93 

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
programlarının birinden mezun olmak. 
- Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı 
Tomografi ve Manyetik Rezonans 
Görüntüleme cihazlarını kullandığını 
belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

 
2 - 16.03.2020 tarihli ve 31070 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

4/B sözleşmeli memur ilanında yer alan “Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl 
başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 
yapacaklardır.” ile “İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen 
müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.” ifadeleri; Ülkemizde ve 
tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler 
kapsamında ilana başvuru şekli ve belgelerin teslim işlemleri şahsen veya posta yoluyla olarak 
değiştirilmiştir. 2379/1-1 
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Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa 
Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

S 

N 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Mühendis TH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği 

Lisans programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

2 Mühendis TH 8 2 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

3 Mühendis TH 8 3 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

4 Mühendis TH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Kontrol ve Otomasyon 

Mühendisliği Lisans programından 

mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

5 Mühendis TH 8 3 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

6 Mühendis TH 8 5 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

7 Mühendis TH 8 5 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

8 Mimar TH 8 1 
Fakültelerin Mimarlık Lisans 

programlarından mezun olmak 
Kadın/Erkek P3 70 

9 Kimyager TH 8 2 
Fakültelerin Kimya Lisans 

programlarından mezun olmak 
Kadın/Erkek P3 70 

10 Tekniker TH 8 6 
Meslek Yüksekokullarının Makine Ön 

Lisans programından mezun olmak 
Kadın/Erkek P93 70 

11 Tekniker TH 9 1 

Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar 

Programcılığı Ön Lisans programından 

mezun olmak 

Kadın/Erkek P93 70 

12 Tekniker TH 9 1 

Meslek Yüksekokullarının Çevre veya 

Çevre Sağlığı Ön Lisans programından 

mezun olmak 

Kadın/Erkek P93 70 
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13 Tekniker TH 9 10 

Meslek Yüksekokullarının İnşaat 

Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi Ön 

Lisans programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P93 70 

14 Tekniker TH 9 8 

Meslek Yüksekokullarının Harita 

Teknikerliği veya Harita ve Kadastro Ön 

Lisans programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P93 70 

15 Tekniker TH 9 3 
Meslek Yüksekokullarının Elektrik Ön 

Lisans programından mezun olmak 
Kadın/Erkek P93 70 

16 Tekniker TH 9 2 

Meslek Yüksekokullarının Elektronik, 

Elektrik-Elektronik Teknikerliği veya 

Elektronik Teknolojisi Ön Lisans 

programından mezun olmak 

Kadın/Erkek P93 70 

17 Tahsildar GİH 9 – 10 -11 11 

Fakültelerin İktisat, Muhasebe, İşletme, 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Maliye, Muhasebe Bilgi 

Sistemleri Lisans programlarının 

birinden mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

18 Avukat AH 7 2 
Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden 

mezun olmak 
Kadın/Erkek P3 70 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 

yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 

olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak,  

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında; 

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet 

adresinden temin edilecektir, 

a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, 

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce 

tasdik edilebilir.)  

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

h) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)  

i) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe, 

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 

a)Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06.04.2020 tarihinden 

17.04.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) 

müracaatlarını yapabileceklerdir.  

Adaylar başvuru belgelerini; 

- Elektronik ortamda, Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr  internet adresine, 

- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak 

No:4 Atakum / Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz 

sorumlu olmayacaktır.) 

b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır.  

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

a) Genel Müdürlüğümüz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM 

kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava 

çağrılacaktır, 
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b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır.  

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanını 20.04.2020 Pazartesi günü Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr  internet adresinden 
ilan edilecektir.  

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.saski.gov.tr  internet adresinden 
erişebileceklerdir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6 - SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Küçük Toplantı Salonunda 

(Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / SAMSUN); memur alımı için 27/04/2020-
08/05/2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise 
ertesi günü devam edilecektir.  

Sınav Konuları: 
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
● Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; idaremiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve idaremiz internet adresinde 
ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
idarenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin idaremizin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 2340/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2020 – Sayı : 31071 

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları 
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 İtfaiye Eri GİH 9-10 50 

Meslek Yüksekokulların Sivil 

Savunma ve İtfaiyecilik, 

İtfaiyecilik ve Yangın 

Güvenliği veya İlk ve Acil 

Yardım ön lisans 

programlarından birinden 

mezun olmak En az C Sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek P93 

En az 

60 

puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Tekirdağ Büyükşehir Belediye 

Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken 
genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için 
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  
1. İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla en az 1.67 
metre olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla 
fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri 
belediyemizce yapılacaktır. 

3. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 
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4. Başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,  

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Sınava girmek isteyen adaylar www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 

doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
1. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet) 
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-Devlet üzerinden 

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik 
edilebilir) (1 adet) 

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 
ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet) 

4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 
adet), 

5. Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet) 
6. Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet) 
7. Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı) 
8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
06/04/2020 – 20/04/2020 tarihleri arasında www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden 

elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda belirtilen belgeler ile 
birlikte sağlık personeli gözetiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı 100.Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde 
boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde 
yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL 
EDİLENLERİN İLANI: 

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 250 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son 
sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 24/04/2020 tarihinde (www.tekirdag.bel.tr) 
adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.  

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,  

Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 04/05/2020 – 15/05/2020 

tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Çorlu 
İtfaiye İstasyonu) Şeyh Sinan Mahallesi Namazgah Sokak No:14 Çorlu Otogar Arkası 
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Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve 
uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak 
kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 
sayılacaktır. 

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere 
iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 
edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında 
(www.tekirdag.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Sınav Kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı 
olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2348/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2020 Tarihli ve 9243-1, 9243-2,

9243-3, 9243-4  Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/15088 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/15566 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2015/4556 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2015/19280 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 163 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


