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YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN
İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ

KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ
TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve
Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönet-
meliği (97/68/AT)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2012/46/EU, 2011/88/EU, 2010/26/EU sayılı Direktifleri ve
EU/2016/1628 sayılı Regülasyonu ile değişik 97/68/EC sayılı Direktifine paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a)
numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bakanlık, Faz IIIA’nın piyasaya arz edilemeyeceği dönem boyunca, OEM’in talebi
üzerine 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’in
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen muhtemel patlayıcı ortamlarda kul-
lanılacak yol dışı hareketli makinelere monte edilmek amacıyla tasarlanmış motorların, Faz
IIIA emisyon sınır değerlerini karşılaması kaydıyla piyasaya arzına izin verebilir.

İmalatçılar, bu motorların özellikle, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat
ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’e uygun olduğu belgelendirilmiş
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edildiğine dair kanıtı Bakanlığa sunar.
İlgili muafiyeti işaret eden özel bir referansa sahip, OEM’in ismini takiben “Makinelerde
özel/sınırlı olarak kullanılması amacıyla … tarafından imal edilmiş motor” ibaresini taşıyan
bir etiket, motorun Ek I’in 3 üncü maddesinde belirtilen yasal işaretlemesinin yanı sıra, söz
konusu motorlara iliştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“g) Bakanlık, pamuk hasat makinelerine takılan motorlar için bu Yönetmelikte belirtilen
en son emisyon sınır değerlerini uygulamayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Pamuk hasat makineleri için en son emisyon sınır seviyesi Faz IIIA’dır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek XII’sine aşağıdaki 5.3 maddesi eklenmiştir.
“5.3. UNECE Regülasyon No 96'nın 04 No’lu düzenlemeler dizisinin madde 5.2.1'ine

göre Q ve R fazlarının UNECE Regülasyon No 96 onayları.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek XIII’ünün 1.2.2 maddesinde yer alan “madde

1.1.1” ibaresi “madde 1.2.1” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE
DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ko-
ruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin ge-
çici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya
toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi
devam eder. Ancak bu kişilerin 13 üncü maddede belirtilen sınav başarı belgesi hariç olmak
üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 31/12/2020 ta-
rihine kadar başvuru yapmaları ve belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ye-
nilemeleri zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2007 26558

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)

2- 11/11/2010 27756

3- 11/6/2011 27961

4- 26/7/2013 28719

5- 26/6/2015 29398

6- 10/6/2018 30447

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2019 30685

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/2/2020 31040
2- 24/4/2020 31108
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen

eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları 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) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Alan dışı zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
ç) ANO: Ağırlıklı dönem/yıl not ortalamasını,
d) ARSİS: Arel Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
e) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
f) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
g) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teo-

rik ve uygulamalı derslerin bütününü,
ğ) Eğitim Koordinasyon Komisyonu (EK): Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları,

Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi, koordinatör ve sınıf koordinatörlerinden olu-
şan ve 3 yıl süreyle görev yapan Komisyonu,

h) Entegre sistem: Bir, iki ve üçüncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre değil, ko-
nulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

ı) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesini,
i) Fakülte Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
j) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
k) Genel sınav (Final): Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl boyunca alınan bütün

ders kurulları konularını kapsayan ve yılsonunda yapılan sınavı,
l) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulama-

larını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,
m) Koordinatör: Fakültenin eğitim ve öğretiminin, amaç ve hedefler doğrultusunda uy-

gulanması ve denetlenmesi ile Dekan tarafından görevlendirilmiş dekan yardımcısını,
n) Kurul başarı puanı: Ders kurulları puan ortalamasının %60’ı ile kurul genel sınav

puanının %40’ının toplamından elde edilen puanı,
o) Kurul sınavı: Birinci, ikinci, üçüncü yıllarda yıl içerisinde okutulan ders kurullarının

bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,
ö) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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p) Öğrenci: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı
öğrenciyi,

r) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri
için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ş) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
t) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından

programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,
u) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
ü) Sınıf: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,
v) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları senenin

eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından so-
rumlu öğretim üyesini,

y) Staj: Dört ve beşinci sınıfta Üniversitenin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde
(Memorial Bahçelievler Hastanesi) değişik sürelerde ve değişik kliniklerde yapılan klinik eği-
tim ve uygulamaları,

z) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci yıllarda görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,
aa) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
bb) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması,

Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak
Öğrenci kabul-kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınavla kayıt hakkı kazanmış

olmak.
c) Hekimlik yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.
ç) 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Arel Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen belgeleri
sağlamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra

akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini
süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara gi-
remez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt
yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.
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Kayıt dondurma ve kayıt silme
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve ge-

çerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir kerede bir yılı geçmemek üzere en çok iki
yıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim
ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yılsonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yılbaşında ve ders
kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, as-
kerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak
başvurular için tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süre-
sinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri
durumların belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kayıt silme işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi ve İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme
MADDE 8 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almak.

Danışman
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir

akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca

öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan, gerektiğinde öğretim elemanlarından, aka-
demik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.
Danışmanların çalışma esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından

Üniversite kimlik kartı verilir.
Yatay geçiş ve intibak
MADDE 11 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-
çiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik hükümleri ile YÖK ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla
yatay geçiş yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemlerde, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
(3) Yurt dışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği YÖK tarafından

kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğü öğrenci tarafından
belgelenir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk iki hafta içinde
muafiyet isteğiyle başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin son yıl içinde başarılı olduğu ders, ders
kurulu ve stajlar için yapılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ders, ders kurulu ve stajların içerik-
lerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.

(5) Yatay geçiş kontenjanları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi
Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato

onayından sonra ilan edilir.
Eğitim-öğretim esasları ve planları
MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıl olup bu süreye hazırlık sınıfı

dahil değildir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi üç kademede yapılır.
a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda Temel

Tıp ve Klinik Bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve la-
boratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dördüncü ve beşinci sınıflarda Klinik Tıp
Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Altıncı sınıfı kapsayan Klinik Tıp Bilimlerinde
eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, 12 ay süren eğitim-öğ-
retim dönemidir.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf stajları ve intörnlük dönemi, Üniversitenin uygulama ve
araştırma merkezlerinde yapılır. Kurum dışı eğitim, ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve
Senato onayıyla gerçekleşir.

(3) Kurul dışı dersler ve seçmeli dersler, ders geçme esasına göre verilir. Başarı puanı
100 üzerinden 60’tır. Fakülteden mezuniyet için bu derslerden başarılı olunması şarttır.

(4) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda sınıf geçme, dördüncü ve beşinci
sınıflarda staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf-
larda kaldığı seneyi, dördüncü ve beşinci sınıflarda başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı
staj veya stajları tekrarlar.

(5) Öğrenci her yarıyılda en az bir adet olarak açılan seçmeli derslerdeki bir seçeneğe
kayıt olmak zorundadır. Bu derslerin eğitimi yarıyıl esasına göre yapılır. Alan dışı zorunlu ortak
derslerin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite ta-
rafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Koordinatör
MADDE 14 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısıdır.

Koordinatör, tüm eğitim-öğretimin Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uy-
gulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine diğer
dekan yardımcısı vekalet eder.

Koordinatörün görevleri
MADDE 15 – (1) Koordinatör, sınıf koordinatörleriyle birlikte programların entegras-

yona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
(2) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde

yürütülmesini denetler.
(3) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.
Sınıf koordinatörleri
MADDE 16 – (1) Her sınıfın bir koordinatörü vardır. Sınıf koordinatörleri Fakülte öğ-

retim üyeleri arasından Dekan tarafından her sınıf için atanır.
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Sınıf koordinatörlerinin görevleri
MADDE 17 – (1) Sınıf koordinatörü, sorumlusu olduğu sınıfın akademik takvimini

uygular. Sorumlusu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülme-
sini sağlar.

(2) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değer-
lendirerek Koordinatörler Kuruluna bilgi verir.

(3) Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, genel sınav ve bütünleme
sınavlarının hazırlanmasında Ders Kurulu Başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

(4) Sorumlusu olduğu sınıfın öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı
olur.

Eğitim Koordinasyon Komisyonu (EK)
MADDE 18 – (1) EK’nın görevleri şunlardır:
a) Her eğitim-öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğ-

retim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, akademik takvime dayalı olarak düzenli ve

uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) İkinci yarıyıl içinde, bir sonraki ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte

Kuruluna sunmak.
ç) Öğrenci sınavlarının sonuçlarını incelemek, başarı veya başarısızlık nedenlerini sap-

tamak ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunmak.
d) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri

yapmak ve sonuçları Dekanlığa sunmak.
e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda de-

ğişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunmak.
f) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile

bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.
g) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belir-

lemek.
ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğren-

ciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak.
h) Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyetleri yakından izlemek, öğrencilerin gereksinim ve

sorunları konusunda araştırmalar yapmak ve saptanan sonuçları ve önerileri Dekanlığa sun-
mak.

ı) Fakülteye kayıt olan her öğrenciye eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda yardımcı olmak
üzere bir danışman önermek, öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu ko-
nuda görüş hazırlamak.

i) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak EK’dan istediği diğer çalışmaları yapmak,
gerektiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.

(2) EK, her yarıyıl başlamadan dört hafta önce ve her yarıyıl bitiminden bir hafta sonra
toplanır.

Eğitim-öğretim süresi ve AKTS
MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi sınıf geçme esasına dayalı olarak

her biri bir ders yılını/sınıfını kapsayan 6 yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eği-
tim-öğretim yılıdır. İsteğe bağlı olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı azami sürenin dışındadır.
Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre ise azami öğrenim süresinden
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sayılır. Her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık sürelerden oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi
tatil günleri ile kurul sonu sınavı ve dönem/yıl sonu sınavı ve staj sınavlarının yapıldığı süreler,
bu süreye dâhil değildir.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda ta-
mamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her
yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Fakülte öğretim programında her sınıf, bir sonraki sınıfın ön şartıdır. YÖK’ün ön-
gördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler dördüncü sınıf için ön şartlı derslerdir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli derslerden
başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam eder. Ancak dördüncü sınıfa başlamadan önce bu
derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekir. Alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli
dersleri başarmış olmak dördüncü sınıfa başlamanın ön şartıdır. Tüm staj devamlarını tamam-
lamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir.
Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu takdirde stajı tekrar-
lamak zorundadır.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında
veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta
okutulan zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

(6) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı, ders kurulları başkan-
ları ile birlikte Mayıs ayı içinde sınıf koordinatörlerince hazırlanıp, Eğitim Komisyonunda de-
ğerlendirildikten sonra en geç 1 Haziran tarihinde Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulu onayından
sonra kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

ANO ve AGNO
MADDE 20 – (1) Fakülte eğitiminde notların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar

uygulanır:
a) ANO, bir öğrencinin bir dönem/yıl aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden

aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem/yıl
alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basa-
mak olarak gösterilen sayıdır.

b) AGNO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu
bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır.
Gerek ANO ve gerekse AGNO hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır.
AGNO hesaplanmasında, tekrar edilen yıl, dönemlik ders veya stajdan en son alınan harf notu
kullanılır.

c) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Arel Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Devam durumu
MADDE 21 – (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha

ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.
(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik ders

sayısı baz alınarak, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı belirlenen
öğrenci ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve ders kurulu sınav notu
hesaplanırken teorik sınav notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan herhangi
bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o ders kurulu sınavı kap-
samında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez ve ders kurulu sınav notu
hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Bu kural final
ve bütünleme sınavları için de tüm ders kurulları dikkate alınarak uygulanır.
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(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların her birinin %20 ve fazlasına mazeretli
olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’sine kadar
olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren aşağıda be-

lirtilen sınavlara katılmakla yükümlüdürler:
a) Kurul sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu sonunda yapılan sı-

navlardır.
b) Yıl sonu final sınavı; son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken 14

gün, en geç 21 gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.
c) Yıl sonu bütünleme sınavı; yılsonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı

sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en erken 14 gün, en geç 21 gün sonra yapılan
sınavdır.

ç) Staj sonu sınavı; her stajın sonunda yapılan sınavdır.
d) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavları stajın son gününde yapılır. Başarısızlık

halinde öğrenci bir sonraki stajına devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrencilere
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sınav günlerinde, Dekanlığa iki hafta önceden bütünleme
sınavına girmek istediklerini belirten dilekçe vermek kaydıyla bir sınav hakkı tanınır. Bunda
da başarısız olursa tüm stajları bittikten sonra başarısız olduğu stajı tekrarlar.

e) Mazeret sınavı; öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde
ve tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporunun bulunması
ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir kurul sınavı
için yapılan sınavdır. Dönem/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Öğ-
rencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için haklı ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin
sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa belgeleriyle birlikte yazılı olarak bil-
dirmeleri gerekir. Mazeret sınavlarının tarihini Dekanlık belirler.

(2) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik
(sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı
anabilim dalları ve eğitim komisyonu tarafından birlikte planlanır. Bir ders veya ders kurulunun
teorik ve pratik sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük sınıfı hariç teorik sınav yapılması
mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik
ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları pratik
ve/veya teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

(3) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan
edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav
tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kuru-
lunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar
eğitim komisyonunca belirlenir.

(4) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek
zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme
hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve
iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.
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(5) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde De-
kanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesin-
leşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içe-
risinde, ARSİS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa
yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından
yeniden incelenir.  Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak
iletir. Maddi hata görülürse Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka her-
hangi bir nedenle not değiştirilemez.

(6) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş
olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve
başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(7) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın kurul sınavına ka-
tılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu “0” olarak kabul edilir ve kurul sınavları not
ortalaması buna göre hesaplanır.

(8) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl bek-
letilir ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu

ve seçmeli derslerden başarı durumu, İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

Notlar ve başarı değerlendirme
MADDE 24 – (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden

mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
(2) Yıl sonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yıl sonu final sınavı

veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Kurul dersleri arasında
yer almayan, dönemlik tıp derslerinin yıl sonu başarı notuna katkısına Fakülte Kurulunca karar
verilir. Başarılı sayılmak için yıl sonu final veya yıl sonu bütünleme sınavından en az 50 (DD)
puan almış olmak gerekir. Sınıf veya staj başarı notu 60 (CC) ve üstüdür. Fakültede her bir yıl
60 krediden oluşur.

(3) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 65 almak koşuluyla ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla
olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, dönem/yıl sonu sınavına girmeden başarılı sa-
yılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem/yıl sonu başarı notu ola-
rak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem/yıl sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az
15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

(4) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları
aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90-100                        4,00                      AA
80-89                          3,50                      BA
70-79                          3,00                      BB
65-69                          2,50                      CB
60-64                          2,00                      CC
55-59                          1,50                      DC
50-54                          1,00                      DD
40-49                          0,50                      FD
00-39                          0                           FF
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Ders veya staj tekrarı
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders veya staj tekrarı işlemleri Senatonun aldığı kararlar

doğrultusunda yapılır.
İntörnlük ile aile hekimliği dönemi
MADDE 26 – (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı öğ-

rencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptır-
mak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim
adayını, yalnız başına kaldığında, bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar, EK tarafın-
dan hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yıllık ders planları içinde düzenlenir.

(3) Bu dönemde başarılı sayılmak için;
a) Her birim rotasyonunun veya stajın zorunlu süresini tamamlamış olmak, ilgili klinik

ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları ta-
mamlamış olmak,

b) Her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile ta-
mamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlilik belgelerini almış
olmak,

gerekir.
(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye

başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemini ba-
şarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

Öğretim dili
MADDE 27 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen

veya tamamen yabancı dille okutulur.
Mazeret sınavı
MADDE 28 – (1) İkinci fıkra hariç olmak üzere mazeretleri nedeniyle herhangi bir ara

sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için
mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen tarihte yapılır. Mazeret kabulü, 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları ile staj sınavları ve bütünleme sınavları
için ayrıca mazeret sınav hakkı verilmez.

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:
a) Beşinci sınıf sonuna kadar alınan her sınıfa ait sınıf geçme notlarının ortalaması ile

mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda sınıf geçme notu o sınıfta alınan
staj notlarının ortalaması dikkate alınarak tespit edilir.

b) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda
bütünlemeye kalmamış olmaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve
süre kaybetmemiş olmaları, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda staj tekrar etmemiş olmaları
gerekir.

c) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Diploma ve transkript
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
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a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması, en az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel

Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-

maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön

lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı sınıflık 360 AKTS eğitim

süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir. Bu diplomanın ilgili mev-

zuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere

diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan

bir belge verilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 31 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda

ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Değişim ve staj programları

MADDE 32 – (1) Fakülte ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Yönetim

Kurulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda,

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları

çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği ad-

restir.

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.

Öğrenim ücreti

MADDE 35 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafın-

dan belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Arel Üniver-

sitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri

ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 166)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini

gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kozmetik ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1’deki Gümrük Tarife İstatistik

Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük mü-
dürlüklerinden yapılır.

(2) Ancak;
a) Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,
b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458

sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıl-
dıktan sonra tekrar geri getirilen,

c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,
Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük

idaresinden gerçekleştirilebilir. 
Yetki
MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygu-

lanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili-
dir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük

Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1 Adana Gümrük Müdürlüğü

2 Ankara Gümrük Müdürlüğü

3 Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4 Erenköy Gümrük Müdürlüğü

5 İzmir Gümrük Müdürlüğü

6 Muratbey Gümrük Müdürlüğü
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2007/29)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/10/2007 tarihli ve 26674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2011/5)’İN YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2013/9)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar,
gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetki-
lendirilen ve ek-2’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda
alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıy-
met veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil)
daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2013 28667

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/2/2017 29972
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 1 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)

veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak

suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermekte-

dir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit

beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uy-

gulamasına tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Ek-

lenecek Belgeler”e bu Tebliğ Ek’inde yer alan İhracatçı - Üretici Bilgi Formu (Gerekli görül-

mesi halinde talep edilecektir) eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/8/2019 30864

2- 9/1/2020 31003

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2020 – Sayı : 31143



2 Haziran 2020 – Sayı : 31143                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2020 – Sayı : 31143



2 Haziran 2020 – Sayı : 31143                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2020 – Sayı : 31143



Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde
3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti
(İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi
ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli ürüne yönelik
kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan
E-İşlemler altındaki  “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-
leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak bu
Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde
elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin birer
suretinin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından
elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş
gün ek süre verilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi
ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle ya-
pılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.
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(2) Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşı-
lanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış ol-
ması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekmektedir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 5 – (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Ge-

nel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük ida-
resince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak dü-
zenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat
Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası
ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-
nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan
e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim
üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa
(İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Başvuru formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bil-
dirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) Gerekmesi halinde ithal lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.
(7) Kota dağıtımına konu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest

dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bi-
timinden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(8) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması
zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(9) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını
engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından
mahsup edilir.

(10) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ba-
kanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen
firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması ha-
linde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandı-
rılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yet-
kili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yetki
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2020 – Sayı : 31143



2 Haziran 2020 – Sayı : 31143                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



—— • ——

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2020 – Sayı : 31143



2 Haziran 2020 – Sayı : 31143 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3751 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 2020 – Sayı : 31143 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PROFESYONEL IŞIK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Profesyonel 

Işık Sisteminin teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, 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, 15/06/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. 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  uygunluğunun  belirlenmesini müteakip,  uygun  olduğu  tespit  edilen  teklifler  

komisyonca belirlenecek 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 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. 3775/1-1 
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SAHNE YÖNETİMİ VE KONFERANS SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Sahne Yönetimi 

ve Konferans Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, 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, 17/06/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. 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 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek 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 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. 

 3795/1-1 
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PROFESYONEL HOPARLÖR SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Profesyonel 

Hoparlör Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, 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, 17/06/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. 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 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek 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 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. 

 3796/1-1 
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GÖRÜNTÜ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Görüntü 

Sistemi’nin teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, 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,  16/06/2020  günü,  saat  12.00’  ye  kadar  Genel  Müdürlüğümüz,  III  

Nolu  Satınalma   Daire  Başkanlığında bulundurulacak olup,  ayrıca posta  yolu  ile  teklifler  

kabul  edilecektir.  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 uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

komisyonca belirlenecek 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 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. 

 3790/1-1 
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SES MİKROFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Ses Mikrofon 

Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, 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,  16/06/2020  günü,  saat  12.00’  ye  kadar  Genel  Müdürlüğümüz,  III  

Nolu  Satınalma   Daire  Başkanlığında bulundurulacak olup,  ayrıca posta  yolu  ile  teklifler  

kabul  edilecektir.  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 uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

komisyonca belirlenecek 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 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. 

 3789/1-1 
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PANEL SES VE ALTYAPI SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Panel Ses Ve 

Altyapı Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, 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, 15/06/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. 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  uygunluğunun  belirlenmesini müteakip,  uygun  olduğu  tespit  edilen  teklifler  

komisyonca belirlenecek 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 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. 3774/1-1 
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LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri Yedekleri Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/269228 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye 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 : Muhtelif cins ve miktarlarda 5 kalem Laboratuvar Ölçü 

Kontrol Aletleri Yedekleri. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü. 

3 - İhalenin  

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

  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/06/2020 tarihi, saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

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

şartnameler TL/Tk.100.00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 15/06/2020 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle mal kalemleri 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 günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3794/1-1 
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10 TON KAPASİTELİ ÇİFT KİRİŞ GEZER VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan 10 ton kapasiteli çift kiriş gezer vinç temini ihalesi Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/270330 

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 

 

b) Niteliği ve miktarı    

: Fabrikamız ihtiyacı olan 10 ton kapasiteli çift kiriş gezer 
vinç temini  

: Fabrikamızın kristal şeker santrifüjleri ve sürekli 
santrifüjleri üstünde yer alan mevcut 3 ton kapasiteli vincin 
komple demontajı (elektrik tesisatı ve panosu ile birlikte) 
ile bu vince ait yürüme yolunun alttan NPI 200 profil ile 
kuvvetlendirilerek (kaynaklı), 6 hareketli 10 ton kaldırma 
kapasiteli çift kiriş gezer vincin projelendirilmesi, imalatı, 
panosu-kumandası ile birlikte tüm elektrik tesisatının 
yapımı, montajı, devreye alınması, statik ve dinamik yük 
testleri ile birlikte komple anahtar teslim işidir.  

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) : TL 100,00  

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 : 15 /06 /2020  

d) İhale (son  teklif verme) saati : Pazartesi Saat 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 malzemelerin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte 
verilebilecektir. 3791/1-1 
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TABLET TUZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK TABLET TUZ TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE 
KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
OLACAKTIR. 

1-İdarenin :  

İHALE KAYIT NO  2020/267365 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 01 ( 30 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  

  

: ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu malın :  

a) niteliği,türü ve miktarı  : Tablet Tuz:126.000 Kg  

b) teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) teslim tarihi  

  

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip  

Teknik şartnamede belirtilen temin planına göre teslim 
edilecektir  

3 - ihalenin :  

a) yapılacağı yer  : Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) tarihi ve saati  : 24.06.2020 – 15.00 

c) dosya no  2034205 

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) İdari şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

4.2.1- TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, TS EN 973 Uygunluk 
Belgesi ve İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri  

5-Kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

6- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.. 

8- Teklifler, en geç 24.06.2020, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 
maddeler uygulanır. 

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3776/1-1 
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PNÖMATİK BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM ihtiyacı (6 adet) ve Boztepe TİM ihtiyacı 

(1 adet) olmak üzere toplam 7 adet 2000 Lt’lik çekilir tip pnömatik bahçe ilaçlama makinesi 
yurtiçinden kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 15.06.2020 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No: 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks : 90 (312) 417 78 39 3745/1-1 

—— • —— 
BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 3.000 Ton Yarı Mamul (torbalı) 

Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2. Bu işe ait ihale dokümanı, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sahil Mahallesi 
Muzaffer Birben Caddesi No:169 53700 Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi 
karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 14.00 e kadar 
Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No:169 53700 
Fındıklı-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 
olmalıdır. 

7. İhale, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale 

kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3788/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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

HAKKINDA İLAN 

 
 3797/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3798/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3802/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

28 Mayıs 2020 Tarih ve 31138 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen 1 

adet Öğretim Görevlisi ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

İPTAL EDİLEN İLANIMIZ 

 

BİRİM  ABD/PROGRAM  UNVAN 
AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 
Nükleer Tıp  Öğr.Gör. 

Fizik lisans mezunu olup Radyolojik Bilimler 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak  

 

 3803/1-1 

—— • —— 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Üniversitemiz adına 08.05.2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 

ilanımızın aşağıda belirtilen kadroları Rektörlüğümüzce İPTAL edilmiştir. 

Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur. 

 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİMDALI/ 

PROGRAM 
ADET DERECE UNVAN AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 

HİZMETLER 

VE 

TEKNİKLER 

TIBBİ 

LABORATUVAR 

TEKNİKLERİ 

1 2 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

Lisansüstü ve doktora 

eğitimlerini Kimya veya 

Biyokimya alanında yapmış 

olmak. 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 

HİZMETLER 

VE 

TEKNİKLER 

TIBBİ 

LABORATUVAR 

TEKNİKLERİ 

1 5 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

Lisansüstü ve doktora 

eğitimlerini Biyoloji alanında 

yapmış olmak, Moleküler 

genetik alanında çalışmaları 

bulunmak. 

 

 3801/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 3766/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
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Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 
 3764/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

HAKKINDA İLAN 

İhalesi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan 09.01.2018 

tarihli ve 2017/615874 İKN'li "4x4 Zırhlı Pick-up Komuta Kontrol Aracı Alımı" kapsamında; 

Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ticaret Sicil 

No: 792426, İstanbul) ile şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Akdeniz 

Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Ticaret Sicil No: 464639, İstanbul)'ye; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 11/08/2018 tarihli ve 30506 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama 

kararı Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli ve 12284 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 

 3806/1/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

HAKKINDA İLAN 

İhaleleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan; 

- 27.12.2017 tarihli ve 2017/611670 İKN'li "Afyon Seçköy (Bursa) DGBH Faz-1 için 

Çelik Boru Alımı" ve 

- 28.12.2017 tarihli ve 2017/613334 İKN'li "Burhaniye-Edremit İlçeleri DGBH Faz-1 ve 

Gölmarmara-Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri DGBH Faz-1 için Çelik Boru Alımı"sözleşmeleri 

kapsamında; 

Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ticaret Sicil No: 46339, Ankara) ile şirketin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Ceceli Yatırım A.Ş. (Ticaret Sicil No: 198945, 

Ankara) 'ye; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 28/02/2019 tarihli ve 30700 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 

yasaklama kararı Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli ve 12286 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 

 3806/2/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 
alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  

SINAV TAKVİMİ  
İlk Başvuru Tarihi        : 02.06.2020 
Son Başvuru Tarihi     : 16.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 17.06.2020 
Sınav Tarihi              : 18.06.2020 
Sınav Sonuç Tarihi     : 19.06.2020 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)   
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50 

Fakülte Bölüm  
İstenilen  

Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

İşletme ve 
Yönetim 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 
Arş. Gör. 1 

Lisans ve Yüksek Lisans 
eğitimini Siyaset Bilimi alanında 
tamamlamış olmak ve İngilizce 
yeterliliğe (en az 80 puan) sahip 

olmak.  
 3787/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) 

fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve 

değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, 

yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen 

pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

KODU ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

HE01 Hemşire 250* 

- Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans 

mezunu olmak. (Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve 

Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel 

bir durumu olmamak.) 

BY01 Biyolog 2 

-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. 

-Belgelendirmek kaydıyla, Moleküler laboratuvarında en az 

5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 

yatırılmış olması gerekmektedir. 

BY02 Biyolog 1 

-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

-Belgelendirmek kaydıyla, Biyokimya laboratuvarında en az 

5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 

yatırılmış olması gerekmektedir. 

DY01 Diyetisyen 3 

-Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. 

-Belgelendirmek kaydıyla “Obezite ve/veya Diyabet 

Tedavisi” üzerine eğitim almış olmak. 

EB01 Ebe 5* 

- Ebelik lisans programından mezun olmak. 

(Doğumhane Ünitesinde çalışmasına engel bir durumu 

olmamak.) 

EB02 Ebe 5 

- Ebelik lisans programından mezun olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin Doğumhane 

Ünitesinde en az 5 (Beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre 

kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. 

EC01 Eczacı 5 -Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunu olmak. 

FZ01 Fizyoterapist 3 

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. 

-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde 

“Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar 

sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. 

-Ürojinekolojik Rehabilitasyon ve Kinezyolojik Bantlama 

eğitimi almış olmak. 
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FZ02 Fizyoterapist 3 

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. 
-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde 
“Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar 
sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. 
-Osteopati ve Skolyoz Manuel Terapisi sertifikalarına sahip 
olmak 

PS01 Psikolog 2 -Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

RT01 
Röntgen 

Teknisyeni 
5* 

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
-Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl yataklı tedavi 
kurumlarında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması gerekmektedir. 

ST01 
Sağlık 

Teknikeri 
8* 

-Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, 
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

ST02 
Sağlık 

Teknikeri 
12* 

-Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif 
Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi uygulama 
alanlarında çalıştırılmak üzere) 

ST03 
Sağlık 

Teknikeri 
7* -Diyaliz Programı önlisans programından mezunu olmak. 

ST04 
Sağlık 

Teknikeri 
6* 

-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans 
programlarının birinden mezunu olmak. 

ST05 
Sağlık 

Teknikeri 
6* -Elektronörofizyoloji önlisans programından mezunu olmak.

ST06 
Sağlık 

Teknikeri 
3* 

-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

ST07 
Sağlık 

Teknikeri 
1* 

-Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

ST08 
Sağlık 

Teknikeri 
1* 

-Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans 
programlarının birinden mezunu olmak. 

ST09 
Sağlık 

Teknikeri 
14* 

-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
-En az 1 (bir) yıl süre ile tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak 
ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması 
gerekmektedir. 
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ST10 
Sağlık 

Teknikeri 
25* 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı 
mezunu olmak. 
-“Hasta Kabul Sekreterliği” sertifikasına sahip olmak. 
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” 
olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar 
sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Hasta Kabul 
birimlerinde görevlendirilmek üzere) 

ST11 
Sağlık 

Teknikeri 
13* 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı 
mezunu olmak. 
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak. 
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” 
olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar 
sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve 
Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere) 

LA01 Laborant 5* 

-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
-En az 2 (iki) yıl süre ile mikrobiyoloji laboratuvarında 
çalışmış olmak. 

DS01 
Diğer Sağlık 

Personeli 
12* 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı 
mezunu olmak. 
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak. 
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” 
olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar 
sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve 
Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere) 

DS02 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 -Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak. 

DS03 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

-Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından 
mezun olmak. 

DS04 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

 
* Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış 

olması gerekmektedir. 
GENEL ŞARTLAR 
 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
  2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında 

KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç) 
  Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla 
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 
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 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

  Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. 
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin  “B u şekilde  istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar  
Kurulu  Kararı ile belirlenen  istisnalar hariç sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih  
tarihinden  itibaren bir yıl geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler . ’hükmüne  uygun olması. 

   Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 
 Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 

atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
 Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak 

başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru 
işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir. 

 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki 
başvurusunda geçersiz sayılacaktır.) 

  Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

  Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak 
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

  Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından 
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde 
başvurusu reddedilecektir. 

  Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak 
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 

  Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
  Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar 

başvuru yapabileceklerdir. 
 Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
  Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
  Atanmaya  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  

10  (on)  iş  günü  içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden  ilân  edilecektir.  Bu  ilân  tebliğ  
mahiyetinde  olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması 
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya 
öncelik tanınacaktır. 

  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
İstenilen  Belgeler : 
1) Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.) 
2) Öğrenim belgesi 
3) 2018 KPSS sonuç belgesi 
4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran 

adaylar için.) 
5) Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler. 3773/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Afyonkarahisar İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı

Gösterilen TM III-Tınaztepe DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2588)

–– Şanlıurfa Merkez Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2589)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2590)

–– Moran Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Giresun İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2591)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
Çaycuma TM-Gökçebey DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2592)

–– 154 kV (Orhangazi-Paşalar) Brş.N.-İznik (1. Hat) Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kV (Orhangazi-
Paşalar) Brş.N.-İznik (2. Hat) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2593)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
Culuk KÖK-Boyalık Brş. Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2594)

–– 154 kV (Söke-Germencik) Brş. N.-Söke RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2595)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
Ereğli TM 2-Alaplı TR4 Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2596)

–– İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan  Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2597)

–– Filistin Devleti’nin Diplomatik Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Resmî veya
Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde, Her 180 Gün İçinde 90 Günü Aşmamak Kaydıyla
30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 90 Güne Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2598)

YÖNETMELİKLER
–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve

Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(97/68/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı

NOT: 1/6/2020 tarihli ve 31142 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.

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

Değerleri


