
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 140. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2020/339

7 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Temmuz 2020
ÇARŞAMBA

Sayı : 31179



—— • ——

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2008 tarihli ve 27013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belirtilen başarı puanları taban puan olup; program bazında yükseltilmesinde Üniversite Se-
natosu yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2004 tarihli ve 25378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/10/2008 27013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/4/2011 27902
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı olarak kurulan

İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (İGUZEM): İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Uzaktan eğitim: Yükseköğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim

teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi
aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından bizzat aynı
mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği eğitimi,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,
toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,

analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
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b) Uzaktan eğitim alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
c) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar

düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize etmek
ve bu yönde katkı sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bildiri, makale
ve kitaplar yayımlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler
gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyetleri teşvik
etmek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla
yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim veya harmanlanmış eğitim
şeklinde yapılan Üniversite içindeki ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü prog-
ramlar ile uzaktan eğitim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için hizmet
içi eğitim öğretim, dersler, kurslar, sertifika programları, seminerler, konferanslar ve benzeri
faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü ve koordinasyonunu
sağlamak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar,
kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim imkânlarından yararlanmak veya bunların
oluşumuna katkıda bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-
rilmesine yönelik program önerilerini değerlendirmek, yapılacak uygulanabilirlik analizi doğ-
rultusunda programların geliştirilmesini sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine müdür yardımcılarından
biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilme-

sinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak.
e) Merkezin birimleri ve personeli hakkında denetim ve gözetimleri yapmak.
f) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
g) Her yılın sonunda, Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
ğ) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
h) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
ı) Merkez personeli arasında etkin verimli görev dağılımını yapmak.
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i) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Merkezde görevlendirilecek elemanlara
ilişkin önerileri, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Ku-

rulu üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da bu görevi kendili-
ğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil
bırakır.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün kendisine verdiği görevleri yapmak.
b) Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.
c) Müdürün geçici olarak görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi

yönetmek.
ç) Bütün faaliyetlerinde Müdüre karşı sorumlu olmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde, Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Harcama yetkilisi 
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yekilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yar-

dımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 4882 
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Posof Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 4865 

—— • —— 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4877 

—— • —— 
 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4992 
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Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4996 

—— • —— 
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4997 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 
NO 

ESAS 
NO 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

MÜŞTEKİ ADI 
SOYADI 

BABA 
ADI 

DOĞUM 
YERİ-

TARİHİ 
SUÇ CEZASI 

1 2018/671 2019/511 19.12.2019 HAZAL SAYAL MURAT 
İSVEÇ-

20/11/1996 

5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun; 105/1-1. 

maddesi uyarınca Cinsel 
Taciz 

Hükmün 
Açıklanmasının 
Geri Bırakılması 

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

 4998 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2020 – Sayı : 31179 

 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5078 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4991 
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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4993 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4994 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4995 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5051 

—— • —— 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5052 
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4886  

—— • —— 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4887 

—— • —— 
Demirköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4990 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 500 adet 

Masaüstü Bilgisayarın ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Lenovo 
Thinkcentre M920T, Dell Optiplex 7070 MT ve HP Elitedesk 800 G5 marka/modellerinden 
birine 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 olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi 
veren firma ile başka bir firmanın  tekliflerinin eşit  çıkması  durumunda  Komisyonca bilahare 
bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma  Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları  iç  içe konulmuş iki zarf  halinde  olacaktır.   İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, teknik şartnamede istenilen markalardan birini, 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, 17/07/2020 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  ve istenilen markalardan birine 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. 

 5060/1-1 
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1 ADET DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Millî Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 1 adet Dijital Baskı Makinesinin 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 olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale doküman bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik şartnamesi, 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, 14/07/2020 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 malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5070/1-1 
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ROBOTİK REHABİLİTASYON SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet Robotik Rehabilitasyon Sistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) 

bendi geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı Kararname 
eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/338733 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Robotik Rehabilitasyon Sistemi 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama

 Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 17/07/2020 Cuma günü saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 200 TL 
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doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 
Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatıracaklardır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim 
edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 4940/1-1 

—— • —— 
BİNA TADİLAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
Konur Sokak No: 29 Çankaya / Ankara Adresinde Bulunan Binada Tadilat Yapılması İşi 

Anahtar Teslim Götürü Bedel ile Yaptırılacaktır. 
1 - Konur Sokak No: 29 Çankaya / Ankara Adresinde bulunan binada tadilat yapılması 

işinin KIZILAY'ın hazırladığı projeler uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm 
işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere 
anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi 
Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI 
GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak 
istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir. 

4 - İhaleye ait İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr web adresinden, 
“Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No: 16 Çankaya/ANKARA” adresindeki Türk Kızılay 
Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası adresinden temin edilebilecektir. 

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04.08.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı 
Genel Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisine göndermiş / teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.08.2020 günü saat 10:00’da Türk 
Kızılay Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 4936/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 4 adet Jeotermal Kaynak Arama 

Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. 
bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni 
toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir. 

Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da 
Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 200 
TL karşılığında alınabilir. 
1) 

2) 

3) 

İLİ İLÇESİ 

KÖYÜ/ 

MEVKİİ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDELİ  

(TL+KDV) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL - % 3 ) 

İHALE  

TARİHİ 

İHALE  

SAATİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

Kütahya Gediz Fırdan 4639,59          100.000,00 3.000,00 23.07.2020 14:00 3 YIL 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

PAFTALAR: K22b2,K22b1 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 

Sağa (Y) 0704000 0708000 0709692 0710075 0709000 0701537 0701000 0700563 

Yukarı (X) 4316000 4312000 4311999 4311075 4310000 4311399 4311500 4311172 

 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA      

Sağa (Y) 0699895 0699000 0699000      

Yukarı (X) 4310671 4311119 4318000      

İLİ İLÇESİ 

KÖYÜ/ 

MEVKİİ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDELİ  

(TL+KDV) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL - % 3 ) 

İHALE  

TARİHİ 

İHALE  

SAATİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

Kütahya Tavşanlı Başköy 2115,92           50.000,00 1.500,00 23.07.2020 14:02 3 YIL 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

PAFTALAR: J22b1,J22b2,I22c4,I22c3 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA    

Sağa (Y) 0703109 0705000 0708000 0708000 0704000    

Yukarı (X) 4373603 4377000 4377000 4371850 4371865    

İLİ İLÇESİ 

KÖYÜ/ 

MEVKİİ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDELİ  

(TL+KDV) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL - % 3 ) 

İHALE  

TARİHİ 

İHALE  

SAATİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

Kütahya Simav  Kalkan 4733,4           100.000,00 3.000,00 23.07.2020 14:04 3 YIL 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

PAFTALAR: J22d3,J22d4 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     

Sağa (Y) 0676430 0685390 0684410 0674890     

Yukarı (X) 4330160 4326660 4322740 4324560     
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4) 

 
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
Gerçek Kişiler; 

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi. 
d) Onaylı İmza Sirküleri.  
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f)  Her sayfası imzalanmış olan Şartname.  
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat 

Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 
IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

h)  İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu. 
Tüzel Kişiler; 
 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 
belgesi.  

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde 
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil 
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair 
taahhütname. 
 c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). 

d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve 
imza sirküleri. 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat 
Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 
IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 
 g) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen 
Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına 
ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. 
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 5014/1-1 

İLİ İLÇESİ 
KÖYÜ/ 
MEVKİİ 

ALANI 
(Hektar) 

MUHAMMEN 
BEDELİ  
(TL+KDV) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
(TL - % 3 ) 

İHALE  
TARİHİ 

İHALE  
SAATİ 

ARAMA 
RUHSAT 
SÜRESİ 

Kütahya Şaphane   - 3040           100.000,00 3.000,00 23.07.2020 14:06 3 YIL 
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 
PAFTALAR: K22a2 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA     
Sağa (Y) 0685800 0693000 0693000 0685000     
Yukarı (X) 4315000 4315000 4311000 4311000     
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TAHMİL VE TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya döneminde, kampanyada üretilen +,- %20 toleranslı 

51.000 ton şekerin kampanyada şeker üretimi devam ettiği süreler dahilinde,  üç vardiya bayram 
ve resmi tatil günleri dahil, 24 saat çalışma esaslı (51.000 tahmil) ve (51.000 tahliye) Ambar 
stoku dahil Toplamda 140.000 Ton Şekerin Tahmil ve Tahliyesi İşi Temini Hizmet Alımı İhalesi 
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 
Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2020/346634 
1-İdarenin 
a-) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR  
b-) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 HAT) 
c-) Faks No : 0 266 865 26 04-05 
2-İhale Konusu Malın 
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı: Fabrikamızda 2020-2021 kampanya döneminde üretilecek 

Kristal Şekerin  istife alınması, satış amacıyla kamyonlar 
yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen 
şekerlerin yüklenmesi ve  boşaltılması. Kampanya sonrası 
şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya 
şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların 
temizliği. 

b)Yapılacağı Yer : Susurluk  Şeker Fabrikası  
c-) İşin Süresi  : İşe Başlanmasını Müteakip  365 takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a-) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b-) Tarihi ve Saati : 21.07.2020 Saat: 14.30 
4)-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

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

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5012/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 
Supply of Vehicles_ReLaunch 

Ankara - Turkey 
1. Publication reference 
SIHHAT/2018/SUP/INT/08/BIS 
2. Procedure 
Open 
3. Programme title 
Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and 

related Services Provided by Turkish Authorities. 
4. Financing 
IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the 

European Union IPA/2016/378-641. 
5. Contracting authority 
Republic of Turkey Ministry of Health, Directorate General of Public Health 
 

CONTRACT SPECIFICATIONS 
6. Description of the contract 
The subject is the supply, delivery, training, commissioning including licensing of the 

vehicles, maintenance, after-sale services and warranty by the Contractor (see point 7). 
Within this Contract, mobile primary healthcare vehicles will be procured to the migrants 

who lives in the suburban regions and have difficulties accessing primary healthcare services, in 
order to increase their access to primary healthcare services. 

These mobile primary healthcare vehicles will deliver primary healthcare and preventive 
care services particularly to those living in rural areas and mobile populations such as seasonal 
workers and other groups struggling to access health services, such as elderly people and people 
with disability. These mobile health vehicles will bring care to Syrian refugees who otherwise 
couldn't access it. 

7. Number and titles of lots 
One Lot only 
Lot Title: Mobile Primary Healthcare Vehicles 
 

TERMS OF PARTICIPATION 
8. Eligibility and rules of origin 
Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are 
effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or 
territory as defined under the Regulation (EU) No 236/2014 establishing common rules and 
procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the 
applicable instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). 
Participation is also open to international organisations. 

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries. 
Please be aware that after the United Kingdom's withdrawal from the EU, the rules of 

access to EU procurement procedures of economic operators established in third countries will 
apply to candidates or tenderers from the United Kingdom, and to all candidates or tenderers 
proposing goods originating from the United Kingdom depending on the outcome of negotiations. 
In case such access is not provided by legal provisions in force at the time of the contract award, 
candidates or tenderers from the United Kingdom, and candidates or tenderers proposing goods 
originating from the United Kingdom could be rejected from the procurement procedure. 
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9. Grounds for exclusion 
Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply 

contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in Section 2.6.10.1. of the 
practical guide. 

Tenderers included in the lists of EU restrictive measures (see Section 2.4. of the PRAG) 
at the moment of the award decision cannot be awarded the contract. 

10. Number of tenders 
The candidates may submit an application for one lot only, several lots or all of the lots, 

but only one application may be submitted per lot. Tenders for parts of a lot will not be 
considered. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for 
the supplies required in the tender dossier. 

Contracts will be awarded lot by lot and each lot will form a separate contract. Any 
tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is 
accepted for more than one lot. 

11. Tender guarantee 
Tenderers must provide a tender guarantee of 30.000 EUR, when submitting their tender. 

This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been 
completed and to the successful tenderer[s] upon signature of the contract by all parties. This 
guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender. 

12. Performance guarantee 
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the 

amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together 
with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the 
contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a 
guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and 
sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender. 

13. Information meeting and/or site visit 
No information meeting is planned 
14. Tender validity 
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of 

tenders. In exceptional circumstances, the contracting authority may, before the validity period 
expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of 
the instructions to tenderers). 

15. Period of implementation of tasks 
The period of implementation of the tasks will be 60 (sixty) calendar days from 

countersignature of the contract to the provisional acceptance. The implementation period will 
include supply, delivery and commissioning. The training and Provisional Acceptance will be 
warranty period. 

 
SELECTION AND AWARD CRITERIA 

16. Selection criteria 
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders 

submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole 
unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-
member companies when they are sub-contractors: 

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the tender form for 
a supply contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be 
provided. The reference period which will be taken into account will be the last three financial 
years (2017, 2018 and 2019) for which accounts have been closed. 
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The selection criteria for each tenderer are as follows: 
a) The average annual turnover of the tenderer in the last three years must be equal or 

exceed the 50% of tenderer’s financial offer. 
b) Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year of which accounts has 

been closed must be at least 1. In case of a consortium this criterion must be fulfilled by each 
member. 

For the economic operators, tendering for more than one lot, the average annual turnover 
of the tenderer in the last three financial years must exceed their cumulative amount of the 
financial offers for all lots to which they submitted tender. All supporting documents must be 
approved by Revenue Administration or chartered accountants. 

Economic operators that have been operational for less than three years will have to 
demonstrate an operational cash flow, which must exceed their financial proposal for the years in 
which they have been operational. 

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the tender form for a 
supply contract). The reference period which will be taken into account will be the last three years 
preceding the submission deadline. 

a) At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this 
contract 

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the tender form for a 
supply contract). The reference period which will be taken into account will be the last five years 
from submission deadline. 

a) The tenderer has delivered supplies under at most two (2) contracts with a budget of at 
least one-fourth (¼) of the financial offer of the lot being tendered in supply of vehicle(s). 

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at 
any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed 
during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either 
to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet 
completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of 
performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final 
acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the 
reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by 
documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value. 

Capacity-providing entities 
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the 

capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. If the 
tenderer relies on other entities it must prove to the contracting authority that it will have at its 
disposal the resources necessary for performance of the contract by producing a commitment on 
the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the 
parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably 
that of nationality, as the economic operator relying on them and must comply with the selection 
criteria for which the economic operator relies on them. Furthermore, the data for this third entity 
for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof 
of the capacity will also have to be provided when requested by the contracting authority. 

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 
capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are 
required. 

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the 
tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract. 

17. Award criteria 
Price 
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TENDERING 
18. How to obtain the tender dossier 
The tender dossier is available from the following Internet addresses: www.saglik.gov.tr, 

www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com. Tenders must be submitted using the standard 
tender form for a supply contract included in the tender dossier, whose format and instructions 
must be strictly observed. 

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing (preferably 
sing the template in the tender dossier “Template for Submitting Questions Form”) to 

 
Republic of Turkey, Ministry of Health 
Directorate General of Public Health 
 
Address: Şehit Danış Tunalıgil Sokak 
3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 
Phone: +90.312.2305505 
Contact person: Mr. İnanç Söğüt 
e-mail: vehicles@sihhatproject.org 
(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the 

deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all 
tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual 
clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before 
the submission deadline on the following websites: 

www.saglik.gov.tr, www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com 
19. Deadline for submission of tenders 
The tenderer's attention is drawn to the fact that there are two different systems for 

sending tenders: one is by post or private mail service, the other is by hand delivery. 
In the first case, the tender must be sent before the date and time limit for submission, as 

evidenced by the postmark or deposit slip1, but in the second case it is the acknowledgment of 
receipt given at the time of the delivery of the tender which will serve as proof. 

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the 
Article 18 above by 17:00 (local time) on 07.08.2020 

The contracting authority may, for reasons of administrative efficiency, reject any tender 
submitted on time to the postal service but received, for any reason beyond the contracting 
authority's control, after the effective date of approval of the evaluation report, if accepting 
tenders that were submitted on time but arrived late would considerably delay the evaluation 
procedure or jeopardise decisions already taken and notified. 

How tenders may be submitted 
Tenders must be submitted in English exclusively to the contracting authority in a sealed 

envelope: 
• EITHER by post or by courier service, in which case the evidence shall be constituted 

by the postmark or the date of the deposit slip, to : 
Republic of Turkey, Ministry of Health 
Directorate General of Public Health 
 
Address: Şehit Danış Tunalıgil Sokak 
3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 
Phone: +90 312 230 5505 
Contact person: Mr. İnanç Söğüt 
e-mail: vehicles@sihhatproject.org 

                                                           
1 It is recommended to use registered mail in case the postmark would not be readable. 
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• OR hand delivered by the participant in person or by an agent directly to the premises of 
the contracting authority in return for a signed and dated receipt, in which case the evidence shall 
be constituted by this acknowledgement of receipt, to: 

Republic of Turkey, Ministry of Health 
Directorate General of Public Health 
 
Address: Şehit Danış Tunalıgil Sokak 
3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 
Phone: +90 312 230 5505 
Contact person: Mr. İnanç Söğüt 
e-mail: vehicles@sihhatproject.org 
Opening hours: 09:00 a.m. – 18:00 p.m. 
The contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly marked 

on the envelope containing the tender and must always be mentioned in all subsequent 
correspondence with the contracting authority. 

Tenders submitted by any other means will not be considered. 
By submitting a tender candidates accept to receive notification of the outcome of the 

procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received on the 
date upon which the contracting authority sends it to the electronic address referred to in the 
tender. 

20. Tender opening session 
14:30 (local time) on 14.08.2020 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 

above. 
In the case that at the date of the opening session some tenders have not been delivered to 

the contracting authority but their representatives can show evidence that they have been sent on 
time, the contracting authority will allow them to participate in the first opening session and 
inform all representatives of the tenderers that a second opening session will be organised. 

21. Language of the procedure 
All written communications for this tender procedure and contract must be in English. 
22. Legal basis2  
Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 

2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 
instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant 
Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the practical guide. 

23. Additional information 
a. If the tender is being submitted by a consortium or joint venture; the names of the 

tenderer (in the case of joint venture), leader and member(s) of the consortium shall be stated in 
the tender guarantee (c4n_tenderguarantee_en). 

b. Financial data to be provided by the tenderer in the standard tender form must be 
expressed in EUR. If applicable, where a candidate refers to amounts originally expressed in a 
different currency, the conversion to EUR shall be made in accordance with the InforEuro 
exchange rate of JULY 2020, which can be found at the following address: 

http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html. 

                                                           
2 Please state any specificity that might have an impact on rules on participation (such as geographic 

or thematic or long/short term).  
 5081/1-1 
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ALT YAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi 123 hektarlık alanına 
ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 
Merkez /YOZGAT  

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi 123 hektarlık alanına ait yol, 

içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : YOZGAT 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile)  : 35.220.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.056.600 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 
2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2020 - Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Nohutlu Mah. 

Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 Merkez /YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5054/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5058/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5101/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5085/1-1 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 
sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 
nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak 
merkezi yerleştirme yöntemi ile 8 adet Mühendis ve 1 adet Mimar unvanında olmak üzere toplam 
9 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu 
KPSS-2020/9 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 08/07/2020 tarihi itibariyle 
yayınlanmıştır. Tercih işlemlerinde 22 Temmuz 2018 tarihinde  yapılmış  olan  Kamu  Personel  
Seçme  Sınavına  (2018-KPSS Lisans)  girmiş  olan  adayların  sınav  sonuçları kullanılacaktır. 
Adaylar, tercihlerini 08-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara 
göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek 
yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri,  13 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59'da 
sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. 
İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir. 

9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 
gereği; Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde, ÖSYM Başkanlığı tarafından 
doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel 
alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması 
yapılmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda bu yerleştirmede tercih hakkı olan 
adayların tercih ekranında ilgili seçeneği  işaretlemeleri  gerekmektedir.  İlgili  seçeneği  
işaretleyen  adaylar, bu yerleştirmede  tercih  yapabileceklerdir. Adayların verdikleri beyanlarının 
sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, 
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atamaları 
yapılmayacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 
göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu 
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer 
alan hüküm: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  
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nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci 
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden 
istihdam edilemez. Sözleşmesini; 

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara 

ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği 
yapanlardan, 

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 
yeniden istihdam edilebilirler.” 

Adres : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kütükçü Alibey 
Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA 

 5059/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İzmir 22. İcra Müdürlüğünün 2017/5302 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4941/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Bergama İcra Müdürlüğünün 1992/2153 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4942/1-1 
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Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Hayrabolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 Mühendis TH 8 1 

Lisans düzeyinde 
eğitim veren 
Fakültelerin İnşaat 
Mühendisliği Lisans 
programından mezun 
olmak 

Kadın/ 
Erkek 

P3 

En az 
60 puan 

almış 
olmak 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Kurumumuza ait www.hayrabolu.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce 
tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2020 tarihinden 

07.08.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) 
müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
a) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.hayrabolu.bel.tr internet adresine, 
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Hayrabolu Belediye Başkanlığı İlyas 

Mahallesi Alpullu Caddesi No: 3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ adresine gönderebileceklerdir. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanını 10.08.2020 Pazartesi günü Belediyemizin www.hayrabolu.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. 

c) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Hayrabolu Belediye Başkanlığı Hüseyin Selahattin Ali MORALI Kültür Akademisi 

Meclis Salonunda (Kahya Mahallesi Moralı Sokak No:4 Hayrabolu/TEKİRDAĞ) memur alımı 

için 14.08.2020 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise 

ertesi gün devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

● Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 

konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Başkanlığımız tarafından yapılan sözlü sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Başkanlığımız internet 

adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

idarenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrodan, başarı puanlarını 

düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya 

da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin idaremizin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 4939/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil 
Belgesi, E-Devlet üzerinden alınan Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye 
Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme 
Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), 
yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak 
belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan 
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, E-Devlet Üzerinden alınan Doçentlik 
Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması 
Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin 
Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel 
yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan 
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya 
başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, E-Devlet Üzerinden alınan 
Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik 
Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, 
Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim 
Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, 
İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel 
çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin 
Dekanlığına/Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 
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Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.) 
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar 

kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu 
(Profesör ve Doçentler için olacak), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, ve E-Devlet üzerinden alınan 
Doçentlik Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 
Hesaplaması Formu 

5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
6. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet), 
8. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
9. Kimlik Fotokopisi 
10. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
11. Askerlik durum belgesi (E-Devlet), 
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, E-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne 
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 
bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni 
doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir. 
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9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
11. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
DUYURULUR. 
 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Tıp Tarihi ve Etik PROFESÖR 1  
Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve 
Hastalıkları 

PROFESÖR 1 
Okul öncesi çocuklarda Psikofarmakolojik 
tedaviler alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve 

Hastalıkları 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Konsultasyon liyezon psikiyatrisi ve 
norogelişimsel bozuklukların etiyolojileri 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOÇENT 1 
Psikiyatrik hastalıklarda genetik epidemiyoloji 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

İnfertilite alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 Perinatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak. 

İç Hastalıkları 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak. 

Tıbbi Genetik 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

İnsan sitogenetiği, moleküler genetik, Sanger ve 
yeni nesil dizileme alanlarında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 
Ticaret Hukuku PROFESÖR 1  

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Medeni Hukuk 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Almanca Mütercim 

Tercümanlık 
PROFESÖR 1  

İspanyol Dili ve 

Edebiyatı 
DOÇENT 1  

Sosyal Antropoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Fiziki Antropoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Fiziki Antropoloji alanında doktora yapmış 

olmak. 

Leh Dili ve Edebiyatı 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

İktisat Teorisi PROFESÖR 1 
Gelir Dağılımı alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

İktisat Tarihi PROFESÖR 1 

Osmanlı Klasik Dönem Finans ve Düşünce 

Tarihi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisat Tarihi DOÇENT 1 
Osmanlı Maliyesi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

İktisat Tarihi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı İngiliz İşletme ve 

Ticaret Tarihi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yöneylem DOÇENT 1 
Volatilite Tahmin Modelleri alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakoloji DOÇENT 1  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Temel Tıp Bilimleri PROFESÖR 3  

Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
PROFESÖR 1  

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Muhasebe PROFESÖR 1  

Üretim PROFESÖR 1  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Mezhepleri 

Tarihi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

  5009/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUN 4/D MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı 
gösterilen şekilde 70 adet "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 
İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 08.07.2020-13.07.2020 
tarihlerinde müracaat edebileceklerdir. 

KONTENJAN DAĞILIMI 

Sıra 
No 

Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Adet Yaş Sınırı ÖZEL ŞARTLAR Yöntem 

1 
Hasta Bakımı 
ve Temizliği 
Hizmetleri 

62 

Başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış 35 
yaşından gün 

almamış olmak 

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının 
Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından 
ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire 
Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Dallarından 
birinden mezun olmak. 

Noter 
Kura 

Çekimi 

2 
Koruma ve 
Güvenlik 
Hizmetleri 

8 

Başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış 45 
yaşından gün 

almamış olmak 

1-En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.  
2-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel 
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli özel 
güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip 
olmak.  
3-Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1 
yıl çalışmış olmak.  
4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.  
5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;  
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.  
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli 
alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu 
veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık 
ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.  
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve 
hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile 
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma 
bulunmamak.  
6-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl 
hastalığı ile engelli bulunmamak.  
7-İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet 
ediyor olmak. 

Noter 
Kura 

Çekimi 
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GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları 
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 

4- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. 

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 

6- Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru 
tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak. 

7- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım 
sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep 

şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu 

kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
8- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay 

deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 

9- Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR'da yayımlanan listede yer alan sadece bir 

meslek koluna başvuru yapabileceklerdir. 
10- Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 

KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE 

TESLİMİ 

1- Başvuruların tamamı İŞKUR'a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri 
İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi 

Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl 
ve asıl sayısı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter 

tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir. 

3- Noter kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 16.07.2020 tarihi saat 14:00'de 

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilecektir. 

4- Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri 

Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca kura sonucu yerleştirilen 

adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün Taşra

Teşkilatında Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/339)

YÖNETMELİKLER
–– Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/17765 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 04/10/2019 Tarihli ve

E: 2018/1, K: 2019/5 Sayılı Kararı
–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07/07/2020 Tarihli ve 173 Sayılı Kararı
–– Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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