
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 16. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2280

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Mart 2020
SALI

Sayı : 31078
Mükerrer



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE             24 Mart 2020 – Sayı : 31078 (Mükerrer)



YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE

EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-
kanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetme-
liğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tab-
lo-5 aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki “Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Kat-
sayısının Hesaplanması:” ibaresi “Doktoralı/Uzman Diş Tabibi ile tablolarda belirtilen uzmanlık
alanlarında tam zamanlı çalışan Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:”
şeklinde ve aynı fıkradaki Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay sü-

reyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla,

bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde

yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri  ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN 

YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL 

VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında

Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üni-

versitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına

yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yönetici-

lerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından

belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilir.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f)

fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/2/2011 27850

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/9/2012 28416

2- 8/7/2014 29054

3- 8/10/2016 29851
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 518)

Konu

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ül-

keye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğ-

rudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun müc-

bir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar işbu Tebliğin konusunu

teşkil etmektedir.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü madde-

sinde mücbir sebep halleri sayılmış, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye

Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz ka-

lanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirile-

meyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir

sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süresi

afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan Kanunun

15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk et-

tirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle

uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı

bendinde yer alan düzenleme ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin şifre, elektronik imza

veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elek-

tronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi ile beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş

gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorun-

luluk getirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fık-

rasına göre Hazine ve Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek

veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getir-

mesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel

sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler,

mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur.
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(4) Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden yayımlanan 30/9/2004 ta-

rihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:

340)’nde beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş

olup muhtelif Genel Tebliğlerde de beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin

diğer açıklamalara yer verilmiştir. Durumları belirlenen kriterlere uyan mükelleflerin, istemeleri

halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik or-

tamda göndermeleri uygun görülmüş olup belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin beyanna-

melerini, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 340)’nde belirtilen açıklamalar doğrul-

tusunda,  elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel ki-

şiler vasıtasıyla anılan Tebliğ ekinde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi

düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca elektro-

nik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameler için belirlenen usul ve esaslar,

elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen bildirimler için de geçerlidir.

(5) Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde hâlihazırda birçok mükellef beyan-

name ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla gönder-

mek zorunda olup meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından

verilmiş kabul edilmektedir.

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya

salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında

geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu

sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi 

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına

verdiği yetkiye istinaden; 

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükel-

leflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş

merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii,

madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı

ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faali-

yetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil

kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat

acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hiz-

metleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faali-

yette bulunan mükelleflerin, 
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1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde oldu-

ğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. 

(2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin

yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

(3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki

sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi

birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsa-

mında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet

alanı dikkate alınır.

Vergi ödevlerinin ertelenmesi

MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen

mükelleflerle ilgili olarak;

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve

Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 ta-

rihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Berat-

ları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden

vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı, 

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve

Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tari-

hine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Berat-

ları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden

vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma, 

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve

Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020  ta-

rihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Berat-

ları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden

vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi, 

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
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65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa

çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri

bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi 

MADDE 5 – (1) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde ol-

ması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mü-

kellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Ara-

cılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca

verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında

mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Vergi ödevlerinin ertelenmesi

MADDE 6 – (1) 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen

beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme

sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün

sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

(2) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme süre-

lerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup

bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

(3) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uza-

tılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik

edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna

dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden

yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği

günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Sokağa çıkma yasağının, 3 üncü madde kapsamında ilan edilen mücbir

sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde, 5 inci madde kapsamında mücbir sebep hüküm-

lerinden faydalanan mükellefler, 3 üncü madde kapsamında bulunmaları koşuluyla, sona erme

tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandı-

rılır.

(2) Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin

prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildiril-

mesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin

kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas 
alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ 
 

NİTELİK
KODU 

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

ECZ01 ECZACI 1 Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak. 

PSK01 PSİKOLOG 1 
Psikoloji bölümü Lisans programı mezunu olmak. En 
az 2 yıllık mesleki deneyimli olmak. 

PSK02 PSİKOLOG 1 
Psikoloji bölümü Lisans programı mezunu olmak. En 
az 2 yıllık mesleki deneyimli, aile arabuluculuğu ve 
aile danışmanlığı sertifikalarına sahip olmak. 

DYT01 DİYETİSYEN 1 

Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun 
olmak. Gıda ve Su Sektöründe Hijyen eğitimi almış, 
Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve Stres 
Yönetimi sertifikalarına sahip olmak. 

HM01 HEMŞİRE 60 
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 
Lisans Programı mezunu olmak. 

HM02 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 
Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin 
Anestezi-Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en az 2 yıl 
çalışmış olmak. 

HM03 HEMŞİRE 1 
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 
Lisans Programı mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki 
deneyimli olmak. 

HM04 HEMŞİRE 3 
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 
Lisans Programı mezunu olmak. Hasta İlişkileri ve 
Stres Yönetimi sertifikasına sahip olmak. 

HM05 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 
Lisans Programı mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki 
deneyimli, hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip 
olmak. 

HM06 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 
Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun 
Bakım ünitelerinde çalışmış, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimine katılmış olmak. 
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HM07 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. Üniversite 

Hastanelerinde çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği 

eğitimine katılmış olmak. 

HM08 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki 

deneyimli, Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun 

Bakım sertifikalarına sahip olmak. 

HM09 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Onkoloji 

ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. 

HM10 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. Yenidoğan Yoğun 

Bakım, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği 

sertifikalarına sahip olmak. 

HM11 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun 

Bakım ünitelerinde çalışmış olmak. 

HM12 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin KVC 

Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak. 

HM13 HEMŞİRE 1 

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü 

Lisans Programı mezunu olmak. Toplam en az 5 yıl 

mesleki deneyimli olmak. 

HM14 HEMŞİRE 3 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 

olmak. Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve 

Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak. 

HM15 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 

olmak. Yenidoğan Yoğun Bakım, Ameliyathane ve 

Genel Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip 

olmak. 

HM16 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 

olmak. En az 5 yılmesleki deneyimli, Hemodiyaliz 

Hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

HM17 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 

olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, dezenfeksiyon 

antisepsi sterilizasyon sertifikasına sahip olmak. 

HM18 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 

olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve/veya Yenidoğan 

servislerinde toplam en az 5 yıl çalışmış, Geriatri ve 

Yaşlı Bakım Hemşireliği eğitimi almış olmak. 

HM19 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 

olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, anne sütü ve 

emzirme danışmanlığı eğitimi almış olmak. 
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HM20 HEMŞİRE 1 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ve/veya 
Günü Birlik Servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. 

HM21 HEMŞİRE 2 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. En az 3 yıl mesleki deneyimli olmak. 

HM22 HEMŞİRE 2 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. En az 1 yılmesleki deneyimli olmak. 

HM23 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Kadın Doğum servislerinde çalışmış, 
Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulayıcı 
eğitimine katılmış olmak. 

HM24 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin 
Koroner, Genel, Anestezi, Çocuk, Nöroloji Yoğun 
Bakım ünitelerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak. 

HM25 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Hastanelerin Kadın Doğum, Acil, KBB, Üroloji 
ve Genel Cerrahi servislerinde toplam en az 1 yıl 
çalışmış olmak. 

HM26 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Hastanelerin Yenidoğan ve Acil yoğun bakım 
ünitelerinde, Kadın Doğum, Genel Cerrahi 
servislerinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak. 

HM27 HEMŞİRE 1 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Hastanelerin Kardiyoloji ve Anjiyo 
birimlerinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak. 

HM28 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel 
Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM29 HEMŞİRE 1 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM30 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Genel Cerrahi, Ortopedi, Pediatri, Dahiliye, 
Üroloji ve Kadın Doğum servislerinde toplam en az 5 
yıl çalışmış olmak. 

HM31 HEMŞİRE 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu 
olmak. Hastanelerde toplam en az 2 yıl ameliyathane 
hemşiresi olarak çalışmış, Ameliyathane kalite 
sorumlusu deneyimine sahip olmak. 

ST01 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

Tıbbi Görüntüleme önlisans mezunu olmak. 
Hastanelerde toplam en az 1 yıl çalışmış, Hijyen ve 
Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi 
sertifikalarına sahip olmak. 



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 24 Mart 2020 – Sayı : 31078 (Mükerrer) 

 

ST02 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

Tıbbi Görüntüleme önlisans mezunu olmak. 

Hastanelerde toplam en az 5yıl çalışmış, Hasta 

İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikasına sahip olmak. 

ST03 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 2 

yıl mesleki deneyimli, İleri EKG eğitimi almış olmak. 

ST04 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

Odyometri Önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl 

mesleki deneyimli,işitme tarama programı uygulayıcı 

eğitimine katılmış olmak. 

ST05 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans mezunu 

olmak. Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve 

Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak. 

ST06 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

Radyoterapi Önlisans mezunu olmak. En az 1 yıl 

mesleki deneyimli, İlk Yardım Eğitmeni yetki 

belgesine sahip olmak. 

ST07 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
1 

İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 2 

yıl mesleki deneyimli olmak. 

DSH01 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği 

bölümü mezunu olmak. Hastanelerde en az 2 yıl 

mesleki deneyimli, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi 

sertifikasına sahip olmak. 

 

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen 

adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 

 

*ECZACI 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. 

 

I-GENEL ŞARTLAR: 

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

2-2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans 

mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine 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 

1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

Hükmüne uygun olması. 
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II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve 

eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün 

içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane 

Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru için 

istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan 

adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İstenen Belgeler; 

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.) 

2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

3) Öğrenim Belgesi 

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5) 1 Adet Resim 

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; 

çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük 

veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 

 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi 

ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde 

www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan 

atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. 

 

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri 

tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak 

bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde 

göreve başlamayanlar haklarını kaybederler. 

 2634/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve

2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Karar (Karar Sayısı: 2280)

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme

Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek

Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

İLÂN BÖLÜMÜ

–– Çeşitli İlân

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.


